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  اإلهــداء
  

  

  إىل من سهرت عّيل الليايل أرضعتني حب الوطن وحب العلم

  والديت العزيزة أطال هللا عمرها

  

  إىل زوجتي العزيزة وابنايئ األعزاء

  

  دينا، عيل، علياء، سعد، ساري، حسن

  .حفظهم هللا ورعاهم 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمة الكتاب

  

حيث ارتبطت بواقع تدريس هذا املسـاق  ١٩٩٦فكرة هذا الكتاب يف سنة  جاءت

ابن رشد جامعة بغداد ولكن الظروف التي مرت بالعراق العظـيم مـن / يف كلية الرتبية 

  .حصار ظامل وتدمري كامل انتهى باالحتالل له أخرت صدور هذا الكتاب إىل عامل النور

نفسـية ومؤرشاتهـا والنظريـات بكـل إن هذا الكتاب يشـري إىل أهميـة الصـحة ال 

فقـد اشـتمل . جوانبها مام يفيد الدراسات األولية والعليا كمصدر ورافـد علمـي حـديث

عىل ستة فصول، تضمن الفصل األول علـم الـنفس والصـحة النفسـية يف الـرتاث العـريب 

اإلسالمي ثم معايري الصحة النفسية، التكيـف العـريب النفيسـ والعوامـل األساسـية التـي 

تســاعد عــىل التكيــف النفيســ يف التشــخيص الكــايف بــني األمــراض الحقيقيــة العضــوية 

  . واألمراض الهستريية، ثم الفصام والوسواس القهري

أما الفصل الثاين فقـد شـمل عـىل الشخصـية ونظرياتهـا ثـم تعـاريف الشخصـية 

وأمناط الشخصية وديناميات الشخصية والشخصية ونظام الحياة، نظريـة كاتـل، نظريـة 

أيزنك، منوذج الخمسـة الكبـار للشخصـية ثـم تقيـيم نظريـة السـامت الشخصـية نظـام 

حليـل النفيسـ الحـديث فنظريـة نظريـة التحليـل النفيسـ ومدرسـة الت. الطاقة النفسية

أريكسون نظريـة أدلـر، نظريـة يونـغ، نظريـة كـارن هـورين، نظريـة سـويلفان، نظريـة 

الشخصــية نظــام معــريف ســلويك، نظريــة الــتعلم، نظريــة ) موريــه(الحاجــات اإلنســانية 

املتوقع، نظرية املتغريات الشخصية، ثم نظرية الـذات روجـرز، نظريـة ماسـلوا ونظريـة 

اختبارات الشخصية، قياس الشخصـية، االضـطرابات السايكوسـوماتية، بعـض األمناط ثم 

  .األمراض السايكوسوماتية

أما الفصل الثالث فقد تضمن مجاالت اإلرشاد النفيس ومشكالت العالقة مع جامعة 

  الرفاق والعزلة االجتامعية واملشكالت التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدرايس وأثرها
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ثم االختبـارات . ة ثم أهمية الصحة النفسية لألفراد واملجتمععىل الصحة النفسي 

  .اإلرشادية وأغراضها، ثم اإلبداع، الدافعية، واإلبداع واإلفراط السلويك عند األطفال

أما الفصل الرابع فقد تضمن مرحلة املراهقـة ومشـكالتها ثـم اإلطـار النظـري يف 

، "الجوانب الجسمية واالنفعالية للفرد"تفسري مشكالت املراهقة ثم العالقة بني املراهقة 

ــلوك  ــائص الس ــراهقني وخص ــي للم ــو االجتامع ــراهقني والنم ــاالت امل ــل انفع ــم عوام ث

ــم مشــكالت  ــم دور املدرســة يف النمــو االجتامعــي ث ــة ث االجتامعــي، وخصــائص العائل

التـأخر الـدرايس،  -الشـباب يف املدرسـة والهـروب منهـا–املراهقني يف املـدارس الثانويـة 

  .سلوك االنفعايلال

أما الفصل الخامس فقد تضمن اضطرابات القلق وأنواعه ومظاهره ثـم اضـطراب 

الوســاوس واألفعــال القهريــة ثــم أســاليب العــالج النفيســ لالضــطرابات االنفعاليــة ثــم 

  .األساليب النوعية املستعملة يف العالج السلويك ثم عصاب الوسواس والقهر

إىل الصحة النفسية ورعايـة تأهيـل املعـاقني ثـم أما الفصل السادس فقد أرشنا به 

األسس النفسية واالجتامعية للعالج النفيس والجمعـي ثـم الصـحة النفسـية لـألرسة ثـم 

املهني للمعوقني سمعياً، ثـم التأهيـل االجتامعـي املهنـي للمعـاقني (التأهيل االجتامعي 

  .توجيه األحداث املنحرفني) برصياً 

مثلـة بزوجتـي التـي عانـت الكثـري مـن أمل البعـد شكري وتقـديري إىل عـائلتي م

ووحشة الغربة عن الوطن مام زادين همة وقـوة عـىل أن اشـغل وقـت فراغـي بإصـدار 

  . واكامل هذا الكتاب الذي سيكون رافداً علمياً ثرياً بإذن هللا

  .شكري وتقديري إىل كل من مد يد العون الكامل هذا الكتاب بشكل عام

  . وهللا املوفق. لنرصة الحق والدفاع عن الوطن الغايل املسلوب وهللا نسأل أن يوفقنا

                                                        

  املؤلف

  د صالح حسن احمد الداهري.أ
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  الفصــل األول 
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  محتويات الفصل األول

 

  .علم النفس والصحة النفسية - 

 .تاريخ علم النفس الفلسفي - 

 عالقة الفلسفة بعلم النفس والصحة النفسية  - 

 اسهامات اعالم الفالسفة يف علم النفس والصحة النفسية  - 

 علم النفس عند املسلمني  - 

 تارخ علم النفس والصحة النفسية  - 

 وتطوره يف بعض بلدان العامل تاريخ علم النفس  - 

 تطور منهاج التفكري يف علم النفس والصحة النفسية - 

 تطور فروع علم النفس  - 

 تعريفات يف الصحة النفسية  - 

 عالقة االرشاد النفيس بالصحة النفسية  - 

 الصحة النفسية عند البدائيني  - 

 الصحة النفسية عند اليونان والرومان  - 

 السالمي الصحة النفسية يف الرتاث العريب ا - 

 معايري الصحة النفسية  - 

 املؤرشات العامة للصحة النفسية  - 

 التكيف النفيس - 

 العوامل االساسية التي تساعد عىل التكيف النفيس  - 

 العوامل التي تساعد عىل سوء التكيف النفيس - 

 التشخيص الفارقي بني  االمراض الحقيقية العضوية واالمراض الهستريية  - 

 خيصهالوسواس القهري، اسبابه وتش - 

  الفصام  - 
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  علم النفس والصحة النفسية

  

 يعد علم الـنفس مـن العلـوم الحديثـة نسـبيا والـذي يعـود إىل بـدايات القـرن  

العلوم يف متايزه عن غريه من العلوم االخرى والتي رفدت  حيث اسهم كثري من العرشين

النظري الزاخـر هذا العلم بكثري من االنجازات التي كان لها االثر الكبري يف تكوين االطار 

  .بالبحوث النظرية والعملية يف مجال دراسات السلوك االنساين

 األفكـاروقد استطاع علم النفس رغم الصعوبات التي واجهت مسريته واختالف   

ن يجد أ وتضاربها عند العلامء العاملني يف هذا املجال واختالف املناهج الفكرية ملدارسه 

ويف فرتة  مستقال بذاته، فقد نجح هذا العلم الفتيّ  مكانته بني بقية العلوم ويصبح علام

  .كشف عن ارسار العقل البرشيي أنقياسية 

كام استطاع ان يجد لنفسه مجموعة مـن النظريـات التـي اصـبحت قـادرة عـىل 

وصحة هذه الفرضيات من خالل قدرتها  دقوقد برهنت عىل ص ،تفسري السلوك البرشي

وقد حاول كثـري مـن  .إخضاعها للمامرسة امليدانيةعىل تطبيق نظرياتها السايكولوجية و 

بح فيـه علـام تجريبيـا يعتمـد عـىل صـالعلامء إعادة تاريخ علم النفس إىل الفرتة التـي ا

 .البحث والتجريب املتعلق مبظاهر السلوك وتفسريه واإلفادة مـن ذلـك إفـادة تطبيقيـة

صـورات القدميـة عـن وان ربط تاريخ علم الـنفس بهـذه الفـرتة ال يعنـي إغفـال دور الت

العقل والروح والتي سبقت هذه التجارب كام ال يعني الدور األول لهـذا العلـم وكـذلك 

  .وعالقة هذا العلم بالصحة النفسية الدور الذي لعبه علامء املسلمني يف اإلشارة إىل هذا العلم

  تاريخ علم النفس الفلسفي

ما بني القرن السـابع عرشـ حتـى  اذا عدنا إىل تاريخ علم النفس خالل الفرتة املمتدة  

من جوانـب  اً من فروع الفلسفة وجانب اً نهاية القرن التاسع عرش، نجده خالل هذه الفرتة فرع

عـىل  قـد أخـذواكام نجد علامء الفلسفة جالسني عىل منصة علامء الـنفس . النسيج العام لها

  . ع لهذه الترصفاتعاتقه مهمة دراسة الظواهر اإلنسانية وتفسري السلوكات ووضع الدواف

وقد اسهم علامء الفلسفة يف تناول النفس االنسانية وطبيعة خلودهـا والعالقـة بـني 

  النفس والجسد مبجموعة من االبحاث التي حاولت ان تقدم املزيد من اآلراء واملعارف
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 اً عن هذا املجال وتكون استمراراً للفلسفة االفالطونيـة أو االرسـيطية أو خليطـ 

،  وعالقة ذلك بالصحة ن يعدان من ابرز االتجاهات الفلسفيةيجاهني اللذاالت هذينبني 

  .النفسية التي تعترب جوهر علم النفس

عـن بقيـة العلـوم ويف عزلـة عـن الجانـب  مسـتقالً اً الفلسفة اتجاه كام مل تبَق   

التطبيقي فيها بل انها بدأت تتأثر مبكتشفات العلوم الطبيعية التي كان لها األثـر الكبـري 

يف تغري بعض االتجاهات واملعلومات التي كانت سائدة يف ذلك العرص والتي كـان ينظـر 

اليها كمسلامت ثابتـة عـن العـامل وأخـذت الحـواس االنسـانية يف ظـل هـذه التحـوالت 

الفلسـفة تتحـرر مـن التصـورات الفطريـة وتأخـذ مكانهـا  أصـابتالفكرية الهائلة التي 

واصبح ينظر إىل علم النفس نظرة اكرث ايجابية . فةدوات فاعلة يف مجال اكتساب املعر أ ك

وفاعليــة يف رســم خارطــة للســلوك االنســاين واالســتفادة مــن توجهاتــه يف تفســري هــذه 

السلوكات بعبارة اكرث فاعلية من غـري اعطـاء وجـه صـحيحة ذات اثـر تجريبـي يف هـذا 

  .بجغرافيا العقل" هيوم"املجال حيث شبهه العامل 

مـن  بس حتى فرتة قريبة إىل انه احـد فـروع الفلسـفة ورض ينظر إىل علم النف  

رضوب هذا العلم، وقد اسهمت الفلسفة اسهاما كبرياً وذو اثر بالغ يف ترعرع هذا العلم 

 مـن خـالل دراسـة هـذه املواضـيع هنجد هـذا االثـر ونلمسـ إذواكتسابه صورته العامة 

  .وخاصة مواضيع الصحة النفسية

  والصحة النفسية عالقة الفلسفة بعلم النفس

والفلسفة بالرتابط الوثيق والصحة النفسية  تتميز العالقة بني علم النفس  

وميكن القول بطريقة اخرى ان للفلسفة فضال كبري يف . والتأثر املتبادل وبالتكامل احيانا

لعلم للصحة النفسية و ، كام ان اوتطوره اومنوه والصحة النفسية نشأة علم النفس

  .يف مد الفلسفة مبعطيات أنارت كثريا من دراساتها النفس دورا كبريا

طويـل بفكـرة وجـود انسـان غـري  ألمـدحيث ان الفكر االنساين االول قـد قنـع   

نسـب  دمحسوس داخل قلب اإلنسان ودماغه يـؤثر يف سـلوكه ويف حالتـه النفسـية وقـ

ري مـريئ غـء الفكر اليوناين يف القرن الخـامس قبـل املـيالد هـذه الحالـة النفسـية إىل يش

 )النفس علم(عىل الرغم من استقالل السيكولوجيا و  .اطلقوا عليه مصطلح النفس أو الروح
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 هـاتنيبـني  اً رابطتوانفصالها عن الفلسفة يف العرص الحديث اال اننا نجد تداخال واضحا و 

  :املداخالت اآلتيةالعملتني من الناحية النظرية حيث نجد هذا التداخل يف 

تفسـري ودراسـة  و هـي الأ والفلسـفة  والصـحة النفسـية علم الـنفس ايرويهاملادة التي 

هـذا  تفالفلسـفة درسـ ،سلوك اإلنسان وما يتصـل بهـذا السـلوك مـن وقـائع واحـداث

 زاجيــةوالرغبــات واالحــوال امل االحــداث تحــت مــا يســمى باســم االحاســيس واملشــاعر

ن الحـي وال ميكـن واالنفعالية حيث ان هذه االوضاع النفسـية تنتمـي إىل صـميم الكـائ

  ).١٩٩٩الوقفي،  ( .التغايض عنها

مـع الفلسـفة مـن حيـث مصـدر  والصـحة النفسـية كام ويشـرتك علـم الـنفس

املعلومات ومصدر املعرفة ومنابعها االساسـية وتقـارب املوضـوعات التـي يدرسـها علـم 

 ،ي فيهـا مـن الوجهـة الفلسـفيةأ وكذلك تناولهـا الفلسـفة بااليضـاح وابـداء الـر  ،النفس

 اً وبخاصة تلك التي تتناول مشكلة التفكـري والتصـور وطبيعـة االدراك حيـث نجـد مكانـ

وعالقـة كـل مـن الفلسـفة وعلـم الـنفس بالصـحة  لهذه املواضيع تحت مظلة الفلسفة

  .النفسية واضحاً من خالل طبيعة كل منهام

والفلسـفة مـن والصـحة النفسـية كام ميكن ان نجد التداخل بـني علـم الـنفس 

لية التي تتناول بها دراسة املوضوع من جوانبه املختلفة لنجد علم النفس يقوم ث االيح

بدراسة الظاهرة من الناحية التجريبية والتي تتناسـب طبيعتهـا مـع املـنهج العلمـي يف 

اخضـاعها إىل التجــربتني واالثبـات بيــنام نجــد الفلسـفة تختلــف عـىل تفســري الجوانــب 

  . ل البحث والتي يصعب اخضاعها إىل التجربتنياملخفية يف الظاهرة أو املادة مجا

والفلسـفة مـن  والصـحة النفسـية كام ميكن ان نلمس التدخل بني علم الـنفس

 لون إىل ربط علم النفسيراء ووجهة نظر بعض املشتغلني يف هذا املجال حيث ميآ خالل 

فسية، والصحة النالفلسفة اساسا لعلم النفس  وإنهم يعدونبالفلسفة  والصحة النفسية

اسـتيعاب املوضـوعات السـيكولوجية مـن منظـار  ،وانه ميكن ان نصـل خـالل الفلسـفة

  .روحي وميتافيزيقي

ذلـك فاننـا ال نسـتطيع اخفـاء اثـر الفلسـفة يف نشـوء علـم الـنفس  لوبعيدا عن كـ

املجـال  يف كام اننا نلمس االستفادة من النجاحات التي يحققها علم النفسوالصحة النفسية 
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زاهــي نــارص،   ( . ايجــاد اراء ذات اثــر فلســفي يســتحق التفكــري والتســاؤلالتجريبــي يف

١٩٩٨.(  

  والصحة النفسية عالم الفالسفة يف علم النفسبعض أ إسهامات 

  افالطون. أ

مـة يف طبيعـة راء قيّ آ يعترب افالطون من ابرز علـامء الفالسـفة الـذين اسـهموا بـ

االنسـاين واملشـكالت التـي النفس االنسانية حيـث عكـف عـىل دراسـة مبـادئ الوجـود 

واملواضـيع بطريقـة تـرتاوح بـني علـم  توقد عـالج هـذه املشـكال  ،ض حياة اإلنسانرت تع

   .والصحة النفسية النفس والفلسفة

نظرة افالطون إىل اإلنسان يف اعتبار النفس طبيعة غري ماديـة إىل  توقد تجسد

 ىـوح هي اعىل واسمـغري محسوسة بينام الجسد من طبيعة مادية محسوسة واعترب الر 

  ).١٩٩٩رايض الوقفي، ( .زائالً اً والجسد عاملاً دـالـخ امً ـعال اعتبارهاد بـن الجسـم

حيث يـرى ان املشـاكل هـذه التـي يصـادفها اإلنسـان تكمـن يف طبيعـة الفـرد 

درايـة و كـون عـىل علـم نعلينا اذا اردنا ان نفهم هذه املشاكل واسبابها ان  الذ ؛النفسية

  :اقسام ةإىل ثالث تنقسم لنفسفا ،بعلم النفس

وتتمثل يف الرغبة واالهـواء وتسـعى إىل اشـباع حاجاتهـا دون االلتفـات إىل  :الشهوانية -

  .أو ما هو ممنوع أو ما هو مسموح  واننيالق

ذا خضعت إىل الرقابـة إف ،متثل العاطفة والطموح وهي يف مركز وسط  :القوة الغضبية -

 اً امـا اذا خضـعت إىل الشـهوانية اصـبحت نفسـالعقل عملت يف مجال الشجاعة 

  .رشيرة

ني توتتمثل فيها الفضيلة والحكمة مركزها العقل وتعمل كرقيب عىل القو  :القوة العاقلة

. يف نظرية التحليل النفيسـ عندما قّسم النفسوهذا ما اشار اليه فرويد  نيتتبالثا

  )١٩٩٨زاهي نارص، (
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  ارسطو. ب

ؤسـس علـم الـنفس واكـرث العلـامء اسـهاما يف وضـع ينظر إىل ارسطو عىل انه م

قواعد سليمة تقوم عىل اساس علمي يعتمد عـىل الحـواس والدقـة يف مالحظتـه للواقـع 

 هـي ويعترب ارسطو علم النفس من العلوم الطبيعيـة الثابتـة وان الفلسـفة. واملوضوعية

 ا مـنما به ان النفس هيوقد رأى  .التي تبحث عن الشئ الثابت داخل الجسم املتحرك

يعرب عـن الـنفس بهـذا التعريـف وهو   .خيار وتحسس وتنتقل يف املكان وتدرك وتعقل

أي انهـا  ؛نها الجزء الحيوي من الجسم االنساين وهي مجموعة القواعد والعمليـاتأ عىل 

وتكون مبثابة املنظم النفعال  ،الجسم يفهي التي تصور االفعال وهي الوحدة العضوية  

  .اإلنسان

تم ارسطو يف الرتبية العقلية لالنسـان كـام ركـز عـىل الجانـب الجسـدي وقد اه

 :القائـل واهميته يف ايجاد التوازن يف جميع مجاالت الحياة وهو اول من اشار إىل القـول

  .، وهذا هو اساس الصحة النفسية السليمة العقل السليم يف الجسم السليم

  جان لوك. ج

ي يكتسـبها اإلنسـان  ويـرى ان املعرفـة قيمـة كبـرية للمعرفـة التـجان لوك اعطى 

الحقيقية هي التي يكتسـبها اإلنسـان عـن طريـق الحـواس اذ ال يوجـد شـئ يف العقـل 

يت عىل هـذه أ ن الطفل يأ ويتفق مع القول الذي يرى ب ، ويقرمرتاكم قبل نضوج الحواس 

ق  عـن طريـأيتتتشكل املعلومات داخلها عن طريق الخربة التي تـفالدنيا صفحة بيضاء 

   .علم النفس من ابحاث ما وراء الطبيعة ذكام اسهم يف انقاالحواس، 

  علم النفس عند املسلمني

 ،مختلـف الحضـارات والثقافـات غلتحظي علم الـنفس بدراسـات عميقـة شـ

ي بـارز يف أ وكان لها ر  ،والثقافة االسالمية كغريها من الثقافات اهتمت بالنفس االنسانية

ذه االراء يف ظل هذه الثقافـة يجـدها تتشـابه مـع الفلسـفة ولعل املتبع له ،هذا املجال

ن العقـل أ ذلـك العتقـادهم  ؛االمور محاكمةقل يف عاليونانية من حيث اعتامدها عىل ال

لبرشي قادر عىل ادراك الحقيقة وتجريد ماهية املوجودات من اللواحق الحسية ومن الصـور ا

ذلـك تحويـل املحسوسـات والجزيئـات إىل كام تستطيع النفس االنسانية إىل جانب  تخيلية،ال

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، ( .الثري عقل مفارق يطلقون عليه العقل الفعّ أ معقوالت كلية بت
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ت من الحضارة بعض دومع ان الفلسفة االسالمية رشبت من نبع اليونان واستم

حيـث نجـد  ،ثر ال يخفـي املالمـح الخاصـة بالفلسـفة االسـالميةأ لعنارص، اال ان هذا التا

حيث ينظر إىل العـامل واىل  ،ساس دينيأ يف كيفية توظيف هذا الهيكل يقوم عىل  اً اختالف

اإلنسان نظرة دينية من منظور اسالمي بينام ينظر الفيلسوف اليوناين إىل العامل عىل انـه 

  .لهة وثنيةآلبناء جامد يخضع 

مـة مـن راء الفالسـفة اليونـان إىل املحاكآ وقد عمد علامء املسـلمني اىل اخضـاع 

خذين منها مـا هـو صـحيح آ  أمن مبالغة أو خط مبينني ما اشتملت عليهمنظور اسالمي 

طار مـنظم فيـه مـن التجديـد واالبتكـار مـا يجعـل إسق و نواضعني هذه االفكار داخل 

  .الدارس يف هذا املجال يلمس اثر هذه الحضارة وعمق نظرتها إىل اإلنسان

لمني يف علم النفس والـروح والعقـل راء بعض الفالسفة املسآ وقبل التحدث عن 

يات الكرمية املتعلقة بهذا املوضوع والتي كشفت عن امور كثـرية آل نود ان نعرض بعض ا

الـنفس االنسـانية متحدثـة عـن الـنفس  راغو أ كام سربت  ،سبقت بها النظريات النفسية

ؤيا وحيـاة والروح وكيفية خلق االبدان ومنها الروح والقوى النفسية املدركة والحلم والر 

  .الروح بعد املوت وكل ما يتعلق بالنفس االنسانية

خلـق  أوبـد ،خلقـه يشءالذي احسـن كـل " ففي سورة السجدة يقول هللا تعاىل

ه ـاإلنسان من طني، ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهني، ثم سواه ونفخ فيه من روح

  سـورة السـجدة، اآليـات ( "رونـا تشكــال مـدة قليـار واالفئـع واالبصـم السمـل لكـوجع

 ٩-٦.(  

كم مـن نفـس واحـدة فمسـتقر أوهو الـذي انشـ" ورة االنعام يقول تعاىلسويف 

  ).٩٨األنعام، اآلية ( "فقهونيصلنا االيات لقوم  فومستودع قد 

وهناك عرشات االيات التي تتحدث عن الروح والنفس والعقل ال مجال لـذكرها 

  .يف النفيسوتؤكد عىل الصحة النفسية والتك جميعا

برشية ايضا حيث قال رسول هللا صىل لاما الحديث الرشيف فقد تناول النفس ا

  "يهودانه أو ينرصانه أو ميجسانه فأبواهيولد املولود عىل الفطرة "هللا عليه وسلم 
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االرواح جنود مجندة فام تعـارف " خرآ يف حديث الرسول عليه الصالة والسالم وكام قال 

  ."منها اختلف  وما تناكر ائتلفمنها 

ث الرشــيفة باالضــافة اال مــا قــد عرفــه يــحيــث اصــبحت هــذه االيــات واالحاد

ثروا بها مصـدرا غنيـا للفلسـفة مسـتقلة لهـا مـن االسـس أ راء تآ املسلمني من نظريات و 

صـبحت مصـدرا أ والقواعد وما مييزها عن غريها تحاكم االمور من منظور خاص بها كـام 

  .ثارهاآ و وصفاتها تعلقة بحقيقة النفس ملراء واملناقشات اآل لكثري من ا

  املسلمني والصحة النفسية منعالم علم النفس بعض أ 

حيـث كـان يطلـق  ،يعد الفارايب من الرواد يف الدراسات االنسانية عند العرب :الفارايب. أ

كان من املهتمـني بالدراسـات النفسـية ولـه يف هـذا املجـال و  ،عليه املعلم الثاين 

 ،راء املدينـة الفاضـلةآ هـا عـىل سـبيل املثـال ال الحرصـ كتـاب ومن ،مؤلفات عـدة

ويرشح مقالة االسكندر يف النفس وكتاب العقل وقـد كـان الرائـه اثـر يف تشـكيل 

  ).١٩٨٧هاشم السامرايئ، (.  الفلسفة عند املسلمني

" ذي حياة بالقوة آيلكامل اول الجسم طبيعي " ها أنعرف الفارايب النفس ب وقد

وهـو  "العقـل" ا التعريف إىل صورة البدن واما النفس العاقلة لديه فهـيوهو يشري بهذ

وهـو ال يفصـل بـني الجسـد . والصـحة النفسـية هـي جـوهر الشخصـية جوهر اإلنسان

وهــي مضــطرة  ،بالحيــاة بضوالــروح حيــث يــرى ان الــنفس تســكن الجســد مــا دام ينــ

  .هو محل لها الذي ملساعدة البدن

حيـث يـرى انهـا تتحقـق عنـدما  والصـحة النفسـية ويشري الفارايب إىل السعادة

تصـري نفـس اإلنسـان إىل  التيوهي "وقال فيها ،تسمو النفس االنسانية ويصفو جوهرها

لـة الجـواهر مالكامل يف الوجود بحيث ال تحتاج قوامها إىل املـادة وذلـك ان تصـري يف ج

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، ( "املفارقة للامدة وان تبقى عىل تلك الحال ابدا

وقـد اسـتفاد كثـريا  والصحة النفسية يعد اول فيلسوف اهتم بعلم النفس :ابن سينا. ب

لـف أ  ومن علامء وفالسفة القرون التي خلفت عرص آرسطو، وقد راء ارسطوآ من 

حيـث اشـار إىل  ،رسالة يف علم النفس والقانون: ابن سينا العديد من الكتب منها

وقد اتبع ابـن سـينا يف دراسـته املـنهج ، "السيكوسومايتالطب "بـ  ما يعرف اليوم
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التحلــييل، فهـــو يحـــلل املشــكالت النفسيـــة تحليـــالً دقيقـــاً ويصــنفها تصــنيفاً 

  ).١٩٨٢السامرايئ، .(شامالً

  :م النفس االنسانية إىل ثالث نفوس هييكام عمد إىل تقس

  .النفس النباتية -١

  .النفس الحيوانية -٢

  النفس الناطقة االنسانية -٣

نها تلك النفس القادرة عـىل اسـتيعاب االمـور أ اشار إىل النفس االنسانية بحيث   

ما النفس الحيوانية وهي املتمثلة يف القوة أ  .والتعامل مها عىل اساس من املنطق السليم

ما النفس النباتيـة فهـي تخـدم قـوى أ  .والقدرة عىل فعل االشياء وهي مرتبطة بالحواس

  .بها نمويستطيع بها ان ية قم من طاالنفس الحيوانية مبا توفره للجس

ميكن االشارة إىل هذا العامل عىل انه ابرز علامء عرصه  ومفكريـه واحـد ابـرز : الغزايل. ج

ث الغـزايل عـن الـنفس االنسـانية دوقد تح ،اقطاب الرتبية وعلم النفس يف زمانه

الــنفس والقلــب والــروح " مســتعمال مصــطلحات اربعــة يف االشــارة اليهــا وهــي

 .متمثـل يف اعـامق اإلنسـان وهـذاواراد االشارة بها إىل عنرصـ الحقيقـة " قلوالع

  ).١٩٨٥السامرايئ، (

فالبـدن مملكـة الـنفس وعاملـه  ،يف مملكته والٍ حيث يشبه اإلنسان يف جسمه 

ري الناضج والشهوة كرفيق السوء والغضب والحمية ثوقواه والقوة العقلية تلعب دور امل

إال أن ال تجد النفس هنا فة لوة وعىل الدوام مع القوة القليحيث تصادم الشه ،كالرقيب

وهـذا مـا نجـده عنـد  ،تستعني بدور الغضب والحمية يف التخفيف من سـطوة الشـهوة

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، . (هوالعىل و أ نا أ و  أنافرويد يف ما اشار اليه من 

سـية واالجتامعيـة تناول هذا العامل الكثري مـن املشـكالت الرتبويـة والنف :ابن خلدون. د

بلغة ميرسة وتسلسل منطقي يف املواضيع املطروحـة وسـهولة اسـلوبه واعـتامده 

واملشاهدة يف تحليل املسائل فقد اكد عىل اهميته اعتامد االمثلة عىل الحس العلمي 

  وبهذا تتفق هذه الرؤية مع النظريات ،ةيالحسية لتفهيم الصورة الفكرية املدرس
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  .ها عىل الوسائل التعليمية واهميتها يف نجاح تفهم مادة الدرسكيدأالرتبوية الحديثة ت 

ثريهـا عـىل أ كام اشار إىل اثر البيئة يف نقل السلوك واكسـابه الفرادهـا وكـذلك ت

  .دوالبيئة الحسية وطبيعة املزاج حيث اشار إىل طباع اهل املدن والريف والب

علـم الـنفس  وهكذا نرى كيف اسـهمت الحضـارة العربيـة االسـالمية يف نشـاة

وكيـف اثـر املنظـور الـديني والفكـر االسـالمي يف صـياغة اراء العلـامء والصحة النفسية 

عملهـم  اسان املادة اس اوجعل لهم هوية متيزهم عن غريهم من الفالسفة الذين اعتربو 

دون االلتفات إىل القيم االنسانية واالخذ بعني االعتبار ان املادة التي يبحثون عنهـا هـي 

التـي تخضـع إىل التجريـب يف العلـوم  رىيزهم تختلف عن غريها من املواد االخمادة مت

  ).١٩٨٥هاشم السامرايئ، . (االخرى

  :كعلم مستقلوالصحة النفسية تاريخ علم النفس 

إىل الفـرتة والصحة النفسية بشكل خاص يرجع بعض العلامء تاريخ علم النفس   

بظهـور الجانـب التجريبـي، حيـث  وذلـك ،بها علـام مسـتقال عـن الفلسـفة اصبحأ التي 

هدت العقود االخرية من القرن التاسع عرش الكثري مـن التجـارب النفسـية واملختـربات ش

وخاصـة يف امريكـا واملانيـا والتـي اسـتطاعت بفضـل  ،التي انشئت يف ارجاء هـذا العـامل

ان جهود العلامء الربهنة عىل ان الوظـائف النفسـية كـالتفكري والـتعلم والتـذكر والنسـي

  . ميكن دراستها دراسة موضوعية كظواهر تخضع للتجربة

وقد كانت هذه القفزة التي قفزها علم النفس مبثابة خطـوة واسـعة يف مجـال   

ترسيخ هذا العلم ورسم صورته كعلم مستقل يرتكز عىل منهجية علمية ميكن ان يكـون 

ر النظـري إىل االطـار لنتائجه فائدة تطبيقية يف الحياة اليومية لالنسان تخرجه من االطـا

  .العميل

بجميـع مجاالتـه  والصحة النفسية لهذا التوجه الذي شمل علم النفس انكام ك  

ميالد علم النفس علام  ١٨٧٩الفرصة وايجاد البيئة املناسبة ليشهد عام  تهيئة اثر كبري يف

اسـس  إذ  ،مستقال يجد لنفسه مجاال يقف بـه مـع بقيـة العلـوم االنسـانية والطبيعيـة

  ).١٩٩٩رايض الوقفي، . (بأملانياونت اول مخترب تجريبي يف علم النفس يف مدينة اليربنج ف



    

١٨ 

واالدراك وبالرغم  ريثوكانت التجارب تدور حول قياس ردود الفعل واالنتباه وامل  

من بساطة التجارب التي كانت تجري داخـل املختـرب اال انهـا اصـبحت فـيام بعـد ذات 

 لعلمي وتوضيحها يف علم النفس لتجعله بعـد ذلـك علـامً اهمية يف ايجاد طرق البحث ا

وجعـل هـذا العلـم كـذلك  ،يقوم عىل املنهجية العلمية املتوفرة يف بقية العلوم االخـرى

ة مـن الخطـوات البـارزة يف و واصـبحت هـذه الخطـ. موضوعي يف تناوله الظـواهر علامً 

  .الده من جديدترسيخ علم النفس كعلم مستقل عن غريه من العلوم وأسهمت يف مي

كام كان هناك اسـهامات فعالـة سـاعدت يف تعجيـل مولـد علـم الـنفس كعلـم   

  :عىل سبيل املثال مستقل عن غريه من العلوم وخاصة الفلسفة نذكر من هذه العلوم

  :االحياء

وكان ذلك عندما تحدث دارون عن نظرية النشـوء واالرتقـاء التـي ركـزت عـىل   

  .اصداء واسعة يف علم النفس الحديث تركت وقد الوراثة ورصاع البقاء

ــة أو    ــة ســواء العقلي ــه املختلف ــث اشــار إىل طبيعــة منــو اإلنســان يف جوانب حي

ويرى كذلك ان ما مييز اإلنسـان وجـود  ،لسلسلة من التطورات تالجسمية والتي خضع

العقل لديه مع تحكم الغرائز ولـو بشـكل غـري ملحـوظ وهـذا ادى إىل امكانيـة دراسـة 

  .نساين  من خالل دراسة السلوك الحيواينالسلوك اال 

  :دراسات الفروق الفردية

مـيالد  ةسات التي خضعت لها يف دفـع عجلـاكام اسهمت الفروق الفردية والدر   

استطاع جالتون االستفادة من علم االحياء يف نقل الطرق الدراسـية املتبعـة  ،هذا العلم 

فوضـع بعـض وسـائل تقـدير  ، الناسوجه الشبه بنيأ من علم االحياء يف دراسة الفروق و 

وضـع مجموعـة مـن االسـتبانات واسـتطاع  يف تكيـف بعـض الطـرق  كـذلكالشخصية و 

دى علـم الـنفس مـاالحصائية مام يعترب بداية القياس النفيس التي تشكل جزءا اصيًال يف 

  .املعارص

  :الدراسات الرتبوية

 والصـحة النفسـية ال يف تطور علم الـنفسكذلك اسهمت هذه الدراسات بشكل فعّ   

  ف عىل ميولو من خالل اهتاممها بطرق الدراسة التي يتبعها التالميذ يف املذاكرة والوق



    

١٩ 

ني يـإىل تع الرتبويـة مـام دفـع السـلطات. الطالب ورغباته يف تطـوير العمليـة الرتبويـة 

  ).١٩٨٥فلوجل، (.١٨٩٦اخصايئ نفيس يف كل مدرسة ونشوء اول عيادة نفسية يف عام 

والدراسات التي قام بهـا  والصحة النفسية نشري إىل تطور علم النفسوميكن ان   

ذي عـرث عليـه مـن قبـل لـالعلامء يف االشارة إىل الناس ضعاف العقول إىل قصة الطفـل ا

كان هذا الطفل ال ميتلك ذخرية لغوية كـام  ، وقدالصيادين يف غابات االميزون الفرنسية 

  .كان يغلب عىل سلوكه الترصفات الحيوانية

امـام علـامء الـنفس يف ذلـك الزمـان  تحـٍد وضـع كانت هذه القصة مبثابة  لقد  

وقد استخدم معـه  ينارد،هذا الطفل إىل عامل النفس اتنشئة والذي اوكلة مهمة تدريب و 

تعـديل سـلوكه واكسـابه لمجموعة من االسـاليب النفسـية والسـلوكية يف محاولـة منـه 

عامل مل يصل إىل نتيجة ملموسة مع هذا الطفـل ورغم ان هذا ال .صفات السلوك االنساين

آخر عـىل الصـعيد البحثـي  اً إال انه حقق انجاز  اً نه متخلف عقليأ اال انه وصل إىل قناعة ب

 تسـاؤل يلفـتمشـكلته ك حضـو دراسة هذه الفئـة مـن النـاس و ليف لفت انظار العلامء 

  .النظر

اتجـه هـؤالء  كام اسهمت حركة التحليـل النفيسـ يف ظهـور هـذا العلـم عنـدما  

تفســري االمــراض النفســية عــىل انهــا اضــطرابات ســلوكية وفقــدان يف التــوازن لاالطبــاء 

وعدم االخذ باالتجاه الذي يقـوم . العاطفي وضعف االرادة واتجاهات خاطئة يف التفكري

هـؤالء العلـامء االدب  لقـد رفـد .برد االعتالالت النفسية إىل اخطاء وخلل يصيب الدماغ

ويف هـذه ). ١٩٩٩الوقفي، ( .ة كبرية من االبحاث التي اغنت علم النفسالنفيس مبجموع

عـن الفلسـفة ودور  والصـحة النفسـية الل علم الـنفسقالعجالة نكون قد ارشنا إىل است

ه ثوابتـه ـبعض العلوم يف رفد هذا االتجاه يف االبحاث التي عملـت عـىل ابـرازه كعلـم لـ

  .وأسسه

ن رفد علم النفس وخاصة يف اآلونة األخـرية ن يف هذا املجال مو استطاع العاملو 

مبجموعة مذهلة من الدراسات النفسية والتي يصعب معها حرص التطـور الـذي اصـاب 

هذا الفرع من العلوم واعطاء تصور واضـح عـن الدرجـة التـي وصـل اليهـا هـذا العلـم 

 بخالف الحقبة الزمنية السابقة والتي شـهد معهـا علـم الـنفس نوعـا مـن عـدم االتـزان

  .وفقدان للهوية الواضحة املميزة له عن غريه من العلوم



    

٢٠ 

كام واصبحت تنرشـ دوريـات وبشـكل مـنظم كـل سـنة تضـم يف ثناياهـا آالف   

الدراسات النفسية منتقاة بشكل موضوعي تتميز باالصالة والفائـدة العلميـة للمجتمـع 

ية والعالقة االنساين تطرق مختلف فروع هذا العلم ومواضيعه كالدراسات السيكوسومات

  .االنسانية والثقافة والضعف العقيل

ويف ظل هذا التقدم يجد الفرد نفسه غري قادر عىل متابعة هذا كله فاألخصـايئ   

يجـد نفسـه عـىل غـري درايـة واضـحة  يـةالنفيسـ الخبـري يف معالجـة املشـكالت االنفعال

عملـه وال  جـالم حداث االكتشافات يف فسيولوجيا املخ واالخصايئ االجتامعي يعمل يفأ ب

يستطيع ان يلم مبنجزات بقية العلوم بالرغم من اعتامدها عىل نفس منهج البحث مـن 

  .مالحظة وفحص واشرتاكهم يف الهدف

 امليةوتضم هذه الفرتة التي تتحدث عنها سنوات االضطراب املقرتن بالحرب الع  

وكـان علـامء . ريبالثانية حيث تركز جهود العلامء يف الدول املتحاربة عـىل املجهـود الحـ

مـن بـني هـؤالء العلـامء الـذين اخـذوا عـىل عـاتقهم دراسـة  والصـحة النفسـية النفس

  .املشكالت العملية واالجتامعية التي خلفتها الحرب

حيث خلقت الحرب العديد من املشكالت التي تحتاج إىل ارشاد واعادة تأهيـل   

قـادرين عـىل ان  واويكونـ إىل املجتمعات التي خرجـوا منهـا واحتى يستطيعوا ان يعود

  .يكونوا عىل قدر من االنجاز واالهمية

وكذلك اوكلت مهمة اختيار املجنـدين لهـذه الحـرب مـن صـفوف املـدنيني إىل   

علامء النفس حيث كان يتوجب عليهم وضع مقياس ومعيار الختيـار الجنـود والحـاقهم 

لعقليـة لعاملهـا عـن بفروع الجيش املختلفة التـي تتفـاوت يف درجـة املهـارة والقـدرة ا

  .بعضها البعض

املوقـف تطبيـق اسـاليب اختيـار عـىل درجـة قصـوى مـن  حوقد تتطلب الحـا   

التقاليـد واملشـاعر واالهـواء االجتامعيـة ويف ظـل  عـن ض النظرغعية والكفاءة بو املوض

هذه االزمة اثبتت االساليب العلمية والتجريبية التي استخدمها االخصـائيون النفسـيون 

ن واالنجليز انها اكـرث نجاحـاً مـن االسـاليب الذاتيـة القامئـة عـىل املقابلـة التـي االمريكا

  .يستخدمها العلامء االملان
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كام كان لالرشاد والتوجيه املهني اثر بالغ يف الكشف عن امليول والرغبات لـدى   

 .الجند باالضافة إىل القدرات واالمكانات التي يتمتع بها اولئك امللتحقني بصفوف الجنـد

وعملية االختيار التي طبقت عىل الضباط واالفراد العادين مل تتضـمن اختبـارات الـذكاء 

فحسب وامنا اشتملت كذلك عىل محاوالت لقيـاس عـدد كبـري مـن القـرارات واملهـارات 

  ).١٩٨٥فلوجل، (. بالنسبة العامل خاصة يف ظل الحرب الفائقةالخاصة، اثبتت اهميتها 

ملت فروع علم النفس حتى اصبحت عـىل درجـة وقد توالت التطورات التي ش  

عالية من التخصصـية والدقـة وتشـعبت هـذه الفـروع لتشـمل النـواحي السـيكولوجية 

  .التي يضطلع بها عقل اإلنسان اوالفسيولوجية كام درست العمليات العقلية العلي

حيث ادت التأثريات الالحقـة يف مـنهج التفكـري الـذي أصـاب اتجاهـات علـامء   

تغري نظرتهم إىل قضايا علم النفس إىل نشوء اتجاهات جديـدة كـان لهـا االثـر  النفس يف

  . البالغ يف ترسيخ جذور علم النفس وتحقيق مقولة والدة هذا العلم من جديد

  : يف بعض بلدان العامل اموتطورهوالصحة النفسية تاريخ علم النفس 

 اً واسـعا واهتاممـكان لعلم النفس وقع يف بعض بلدان العامل حيث لقـي مجـاال   

من قبل بعض علامء هذه الدول انتجوا مجموعة من االفكـار والنظريـات التـي ال تـزال 

 ومهـدت الطريقـة إىل ،حتى يومنا هذا ذات اثر يف مسرية علم النفس وتطـوره يف العـامل

ن العلـامء أل ور املدارس النفسية املختلفة التي ال تنحرس يف دولة واحدة دون اخـرى ظه

دوها كان يربط بينهم اكرث من جرسـ خـالل الزيـارات واللقـاءات واملـؤمترات الذين اوج

  .الدولية ملواضيع علم النفس التي عقدت هنا وهناك

  :يف أملانياوالصحة النفسية علم النفس 

االملان سبقوا غـريهم يف حقـل  والصحة النفسية ميكن ان نقول ان علامء النفس  

الدراسات العلمية التي قام بها مجموعة مـن  التجريب يف علم النفس وقد مهدت لذلك

  .العلامء

م ١٨٧٩ويف العـامل كلـه عـام  انيـاحيث اصبح يؤرخ علم النفس التجريبـي يف امل  

مل النفس فونت اول مخترب مـنظم لعلـم الـنفس يف جامعـة اوهو العام الذي اوجد به ع

  ء تجارب عىل خاصة الجرا ادواتوهو مخترب نفساين تجريبي مزود بأجهزة و " اليبزك"
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الحواس  مهتام بقياس االحساس واالعتامد عىل تحليل مكونـات الشـعور وكـذلك اجـراء 

ومنـذ ذلـك الوقـت  .التجارب عىل كيفية التذكر والتعلم والتفكري وغريها من االنفعاالت

وكـذلك  بجانب العلوم الطبيعية، التجريبية واصبح علام مسـتقالً هاخذ علم النفس مكان

  .فسية بهذا املجالعلم الصحة الن

  :يف انكلرتاوالصحة النفسية علم النفس 

مل تشهد انكلرتا ما شهدته املانيا يف موضوع املختربات النفسية ولكنها اثرت عىل   

م ١٨٦٩بالعديد من الدراسات املهمة كدراسة كالتون عـام  والصحة النفسية علم النفس

وث والدراسـات كدراسـة تـاريخ ر إىل العديـد مـن البحـايف ميدان الفروق الفرديـة وأشـ

  .الحالة

  :يف فرنساوالصحة النفسية علم النفس 

ن عىل البحـوث النفسـية يف مجـال و الفرنسي والصحة النفسية ركز علامء النفس  

. وكان من رواد ذلك اسكريول وشاركوا برنهـايم ،علم نفس الشواذ وعلم االمراض العقلية

النفسية السنوية مقاال هاما عن علم الـنفس يف املجلة  ١٨٦٩وقد نرش بينيه وهرني عام 

قياس العمليات العقلية العليا كمعيـار ملقيـاس الحيـاة  وحدد فيها أهميته وهيالفردي 

  .النفسية لالفراد ومعيار واضح يف متايز االفراد عن بعضهم البعض

  :يف الواليات املتحدةوالصحة النفسية علم النفس 

ن بدراسـة علـم نفـس الطفـل و االمريكيـ ةوالصـحة النفسـي اهتم علامء النفس  

  .واملراهقني والراشدين لطفلحيث نرش مقاالت ودراسات عدة يف مجال  علم نفس ا

  .م١٨٨٧ووجدت اول مجلة تعنى باملواضيع النفسية يف امريكا عام 

ويعد هول من ابرز العلـامء الـذين اثـروا يف النظريـة السـايكولوجية كـام كـان   

هم ولـيم جـيمس الـذي منيف امريكا  والصحة النفسية علم النفسعلامء اخرون اثروا يف 

اهتم بدراسة االسـتثارة االنفعاليـة، والـذاكرة وانتقـال اثـر التـدريب وركـز عـىل العمـل 

  .التجريبي

  :)سابقاً  السوفيتي حاداالت(روسيا يف والصحة النفسية علم النفس 
املختلفة والصحة النفسية قدم علامء النفس السوفيت الكثري يف مجاالت علم النفس   

 وطوروا العديد من النظريات النفسية وساهموا يف ترسـيخ املـنهج العلمـي والتجريبـي لعلـم
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ول مؤمتر عاملي لعلم النفس الذي عقـد أل مقاعد يف لجنة الرشف  ةالنفس وكان لهم ثالث

  .١٩١٢عام 

بـه  مـا قـام كام اسهم السوفيت يف ترسـيخ علـم الـنفس التجريبـي مـن خـالل  

. يخرتيف يف انشاء اول مخترب نفيس بعد ستة اعـوام مـن انشـاء اول مختـرب علـم نفـس

تبعه انشاء اكرب مؤسسـة لعلـم الـنفس يف روسـيا وهـي معهـد علـم الـنفس يف جامعـة 

  .موسكو

  .وسوف نشري إىل هذه التأثريات بيشء من االيجاز

  :ريورات العلياصالدراسة التجريبية لل - ١

ل الفكر يف العقد االول من القرن من قبل جامعة جرت اول دراسة تجريبية حو   

العـاملني يف معهـد علـم الـنفس التـابع لجامعـة  والصـحة النفسـية من علـامء الـنفس

فرزوبورغ والتي كانت تركز عىل دراسة العمليات العقلية التـي تجـري يف الـذاكرة مـن 

  .تذكر ونسيان وحفظ األشياء

س الـذكاء وقيـاس حجـم الجمجمـة يف وقاد هذا االتجاه نحو إجراء تجارب لقيا  

  .سبيل اعتامد سلم من االختبارات قريب من املسائل التي تطرح يف الحياة املألوفة

  : ردود الفعل ضد االستبطان -٢

وكان يعتمد هذا املنهج عىل دراسة الفرد من خالل اللجـوء إىل إفـادة الشـخص   

ولكـن . عنده كامدة للدراسة نفسه عن تجاربه املبارشة التي تحدث معه يف حالة الوعي

وبحكم تعريفه بالـذات انكـار . رسعان ما بدت نقاط الضعف يف هذا املنهج نحو الواقع

  .للطريقة املوضوعية

  :  علم النفس الحيواين وعلم النفس االنساين - ٣

لالتجاه االول من دراسة االستبطان واخذ الوعي الذايت  اً كان هذا االتجاه معاكس  

لدراسة سـلوكه، حيـث تشـكل مـادة دراسـة هـذا العلـم مراقبـة نشـاط لالنسان كامدة 

التأثري مـن ردود  االكائنات الحية وعالقاتها الحسية املحركة مع الوسط وما ينتج عن هذ

  .افعال تصور عن الكائن وما يكتسبه اإلنسان نتيجة الخربة

ك كام وحالت هذه االتجاهات إىل دراسة سلوك اإلنسان من خالل ربطـه بسـلو   

  ).١٩٨٠عيل زيود، ( .يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يحتك بها اً الحيوان باعتباره كائن
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  :والصحة النفسية تطور منهاج التفكري يف علم النفس

بعد ان كان يقوم علم النفس عىل اساس فلسفي ويرتكز عىل تصورات ذاتيـة ال   

بعضـها ال تعـدوا تستند عىل اساس علمي وتتدخل فيه اآلراء الشخصية والتي كانـت يف 

اصبح وبعد تحوله إىل علم تجريبي علام قامئاً عىل أساساً من املنهجيـة . حكايات خرافية

  .العلمية

إذ تبنـى قاعـدة برشـت إىل حـد مـا بتحـدي " ١٩٣٦-١٨٥٢مورغان "حيث جاء   

وتلـك . إىل الوعي ؤديت التي أي ذات املفردات ؛علامء نفس السلوك للتفسريات النفسية

ملكة نفسـية عليـا  نتيجة من لعمل ما عىل انه مبدأري إىل انه ال ميكن تأويل شالقاعدة ت

  .كان من املستطاع ان يرشح ويفرس مبلكة اقل ارتفاعاً  إذ

 ريحيث اصبح يالحظ سلوكات الحيوانات يف اوضاعها الطبيعية وعرف كيف يغـ  

حظاتـه، هذه االوضاع ويعدل من البيئة التي تعيش فيهـا حتـى يسـتطيع ان يـربهن مال 

  . وذلك ما شكل ظهور املنهج التجريبي

ــنفس   ــم ال ــوا عل ــانيون ان يربط ــامء أمل ــاول عل ــام ح ــية ك ــحة النفس إىل  والص

حاول استبدال بعض املفـردات  ١٨٩٩فيزيولوجيا الجهاز العصبي ففي مقالة نرشت عام 

يف علم النفس وجعلها مصطلحات ذات طابع علمـي اكـرث ترتكـز عـىل مسـلامت قابلـه 

  .للمالحظة اش واإلخضاع للتجربة وبذلك يكون منهج علم النفس منهجاً علمياً قابالًللنق

وفيام بعـد أصـبح لهـذا العلـم مختـربات خاصـة يف الجامعـات واملعاهـد وقـد   

أخضعت كثري من الحيوانات للمالحظة والتجريب يف هذه املختربات كام واجريت بعض 

وتعمـيم هـذه  ،رد الشـبيهة باالنسـانقـإىل ال مـن الفـرئان فـانتقلواالتعديالت يف بيئتها، 

عـامل الحيـوان حيـث كـان االتجـاه إىل  عـىل عد التجريبياملالحظات عىل اإلنسان كام و

محمـد شـحاتة، ( .ارقدراسة املجموعات البرشية واملقارنة بينها يسمى بعلم النفس الف

١٩٩٢.(  

  :والصحة النفسية تطور فروع علم النفس

 الصحة النفسية وعلم الـنفس يدة التي تعرضت لها مسرية علمرغم االنتقادات العد  

  األول من القرن العرشين ان ينموا خالل القرون املاضية اال انه استطاع وخالل النصف
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من صعوبات كثـرية  هاممن جديد بالرغم ما اعرتض طريق امنوا عظيامً واستطاع ان يولد 

  .من املؤلفات ةكبري مبجموعة  امرفده استطاعوا امالعاملني فيه أناال 

ومع منو الناحية النظرية تحت الناحية التطبيقية يف جميع امليادين التي ميكـن   

استخدام علم النفس فيها وامتد علـم الـنفس مـن علـم معمـيل محـدود إىل تطبيـق يف 

حيـث كانـت مطالـب اسـتخدام ، مجاالت التوافق االنساين ونجاحه يف مختلف امليادين 

وقواعده يف ميادين الحياة املختلفة قـوة ملحـة إىل لصحة النفسية وامبادئ علم النفس 

 بعض العلامء اصبحوا يصيغون منه قواعد تدخل كمجـال يف مختلـف العلـوم أن  درجة

  .األخرى

فنحن اآلن ال نستطيع فصل علم النفس عن مجاالت الحياة األخرى فنجده قـد   

 عاتقـه دراسـة البيئـة الرتبويـة مهامً يأخـذ عـىل اً دخل يف املجال الرتبوي واصبح تخصص

ومدى تأثريها عىل اداء الطالب يف اداء دروسهم كام اسـهمت بشـكل فعـال يف مسـاعدة 

  .الطالب عىل التكيف مع جو املدرسة

ويف املجال الصناعي نجده وقد دخل وبقوة ليعمل عـىل فـرز الكفـاءة وتوزيـع   

إمكانيـات الفـرد وإعـادة العامل عىل مختلف فروع العمل والذي يتناسب مع قدرات و 

وغريهــا مــن ، تأهيــل األشــخاص ليجــدوا طــريقهم يف مجــال العمــل والتقــدم  الصــناعي

عرض بيشء مـن اإليجـاز تاملجاالت الكثرية التي كان لعلم النفس أثره فيها والتي سوف ن

  .تاريخ هذه الفروعل

  :تعريفات يف الصحة النفسية

يدان الصـحة النفسـية، خاصـة ظهرت مفاهيم متعددة وتعريفات متنوعة يف م  

ان علم الصحة النفسية يتعامل مـع السـلوك والسـامت املميـزة لحـاالت السـواء وعـدم 

السواء والعوامل التي يتمتع مبظاهر الصحة النفسـية أو الشـعور بانحرافهـا أو اعتاللهـا 

  .وما يتبع ذلك من اساليب التوافق والتكيف سواء كانت سلبا أو ايجاباً 

هل مصطلح الصحة النفسية العامل أدولف ماير، وقد استخدم هذا استواول من   

املصطلح ليشري إىل منو السلوك الشخيص واالجتامعي نحو السوية وعىل الوقاية من 

االضطرابات النفسية؛ فالصحة النفسية تعنى تكيف الشخص مع العامل الخارجي املحيط به 

  .دراً عىل مواجهة املشكالت املختلفةبطريقة تكفل له الشعور بالرضا كام تجعل الفرد قا
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وأشار البعض إىل ان تعريفـات الصـحة النفسـية تعمـل عـىل تحديـد مجاالتهـا   

وأهدافها ووسائلها ومـا يـرتبط بهـا مـن عمليـات داخليـة وخارجيـة فقـالوا ان الصـحة 

  .النفسية هي السواء

ة مـن أن الصحة النفسـية هـي حالـ"وأشار تعريف منظمة الصحة العاملية إىل    

  ".الراحة الجسمية والنفسية واالجتامعية وليست الخلو من املرض

وجاء يف تعريف الجمعية الوطنيـة االمريكيـة للصـحة النفسـية إىل ان تعريـف   

الصحة النفسية يشري إىل مجموعة من مظاهر السلوك التي يتحىل بها املتمتـع بالصـحة 

تقدير اآلخـرين، واخـرياً القـدرة  النفسية وتشمل الشعور بالرضا عن النفس، القدرة عىل

  .عىل مقابلة متطلبات الحياة

إىل ان علـم الصـحة النفسـية يف النهايـة هـو علـم  ١٩٦٧وذكر مصطفى فهمي   

التكيف أو التوافق النفيس الـذي يهـدف إىل متاسـك الشخصـية ووحـدتها وتقبـل الفـرد 

  .والراحة النفسيةلذاته وتقبل اآلخرين له بحيث يرتتب عىل هذا كله شعور بالسعادة 

ميكـن : "يقـول املؤلـف أنـه. للصـحة النفسـية) برنـارد هارولـد(وهناك تعريف   

تعريف الصحة النفسية عىل انها نـواقص االفـراد مـع انفسـهم ومـع العـامل بشـكل عـام 

بالحد االقىص من الفعالية، والرضا والبهجة، والسلوك االجتامعي املقبـول، والقـدرة عـىل 

لها، وميكن وصف اعىل مستوى للصحة النفسية بناء عىل املعطيـات مواجهة الحياة وتقب

السابقة بأنه الحالة التي يحقق فيها الفرد مستوى عال من النجاح بتوافق واسـتعداداته 

الطبيعية، ويشعر فيها بأقىص حد من الرضـا عـن نفسـه وعـن النظـام االجتامعـي، مـع 

وذلك حالة من السعادة ال يشعر فيها  الشعور بالحد االدىن من الخالفات والتوتر، ويعني

الفرد بالقلق، وال يظهر فيها سـلوك غـري مناسـب ويحـافظ فيهـا عـىل مسـتواه الـذهني 

  ).١٩٩٤القذايف،.(واالنفعايل يف أي بيئة ويف مختلف الظروف

من توضيح موقف مصطلح الصحة النفسية  (Benedetti, 1976)ويزيد بنيديت   

ة تتضــمن مــن وجهــة النظــر الطبيــة العــالج الوقــايئ اذ يــذهب إىل ان الصــحة النفســي

اما من وجهـة نظـر املجتمـع العـام، فـإن الصـحة النفسـية تعنـى . لالضطرابات العقلية

  .)١٩٩٩غريب عبدالفتاح، ( .الوقاية من هذه االضطرابات
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وهذا وقد جاء ان الصحة النفسية هي تلك الحالـة التـي تـتم بالثبـات النسـبي   

رد متمتعاً بالتكيف مع النفس والبيئة، ومتسـام بـاالتزان االنفعـايل، والذي يكون فيه الف

وان يشعر بالسعادة والرضا ولديه القدرة لتحقيق ذاته وسموها، ويصنع لنفسه مستوى 

من الطموح يتفق مـع امكاناتـه وقدراتـه واسـتعداداته لـيك يـتمكن للوصـول إىل هـذا 

ة امكاناتـه واسـتثامرها يف امثـل صـور املستوى من الطموح، ولديه القدرة ايضا يف معرف

  .)١٩٩٢محمد شحاتة، ( .ممكنة، ومثل هذا الشخص يطلق عليه الشخص السوي

ويشري املؤلف يف كتابـه الشخصـية والصـحة النفسـية إىل انـه مـا يـزال مفهـوم   

الصحة النفسية غامضا ويثري الكثري من الجدل، وذلك ألن هـذا املفهـوم يسـتند ملسـلمة 

ا الفصل أو بعبارة ادق االختالف أو املغـايرة بـني الجسـد والعقـل أو بـني فلسفية قوامه

مـن خـالل مؤلفـه ) ابـن سـينا(الجسد والنفس وكذلك أكد كثـري مـن الفالسـفة ومـنهم 

امللخص يف كتاب عرف باسم النجاة عـىل هـذا املفهـوم ) الشفاء(الشامل املعروف باسم 

  .واملسلمة األساسية

عة يف الكثري من كتابات املنظرين من الثقافـة الغربيـة كام ان هذه املسلمة شائ  

والعربية عىل السواء وهـي واحـدة مـن الثنائيـات الفكريـة الشـائعة كـالنظر إىل الفـرد 

مقابل املجتمع والفكر مقابل العمـل والعلـم مقابـل االدب والفـن واملوضـوعية مقابـل 

ء يف هذا املجـال إىل انـه مـن حيث يرى كثري من العلام .الذاتية، والقيمة مقابل الحقيقة

التقدم الذي وصلت اليه الحضارة االنسـانية املعـارصة ان يرافقهـا  االطبيعي يف مثل هذ

  .زيادة يف املشكالت املحيطة باالنسان واالضطرابات التي تصيبه

دم الكثري نحو تحقيـق شخصـيات ايجابيـة قوالصحة النفسية علم يستطيع ان ي  

معها قادر عىل تجنب كل ما يعصف بحياتهم ويسبب لهم متكيفة مع نفسها  ومع مجت

عنـى مبسـاعدة االفـراد عـىل تأديـة أدوارهـم يف الحيـاة يف كام أنهـا تُ . االضطراب والقلق

  .أحسن صورة مام يجعلهم يف حالة من الرضا والسعادة والثقة بالنفس

ظهرت للصحة النفسية مجموعة كبرية من التعاريف وكان كـل تعريـف يركـز و   

حيـث دلـت بعـض التعـاريف إىل  ،التكيف والصـحة النفسـية جانب معني من جوانب عىل

السلوك السوي الذي يسلكه الفرد أو قدرة الفرد عىل التوافق والتكيف مـع متطلبـات الحيـاة 

 والقـدرة عـىل مواجهـة االزمـات ،أو التعلم أو التوفيـق بـني مطالـب الفـرد النفسـية املختلـة
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ىل هذه الجوانب التي تطرقت لها هـذه التعـاريف نجـد انهـا سية، حيث اذا نظرنا إفالن

ليست تعاريف شاملة ولكنها تعريف لبعض الجوانـب السـلوكية التـي قـد تصـدر عـن 

  .افراد يتمتعون بقدر مناسب من الصحة النفسية

ولكن يوجد هناك تعاريف اكرث شيوعا من غريها يف مجال األدب النفيسـ ومـن   

ن يف ميادين الطـب العقـيل والنفيسـ اذ و ي نادى به العاملتعريف الذالهذه التعاريف 

  ".خلو الفرد من اعراض املرض العقيل أو النفيس"ي هن الصحة النفسية أ يرى هؤالء ب

نه تعريف سلبي فهو أل واذا نظرنا إىل هذا التعريف لوجدنا انه تعريف محدود   

 ،الفـرد دفيسـ عنـلب اعـراض املـرض العقـيل أو النصيقرص معنى الصحة النفسية عىل 

يتمتعون بخلوهم  اً هناك اشخاص أنكام  .وهذا جانب واحد من جوانب الصحة النفسية

من اعراض املـرض العقـيل أو النفيسـ لكـنهم غـري نـاجحني يف حيـاتهم ونـرى عالقـاتهم 

  .االجتامعية مضطربة غري متكيفة مع اآلخرين

كـان فظمـة العامليـة نـادت بـه املنو به للصحة النفسية  جئنااما التعريف الذي   

اكرث شموال من التعريف السابق حيث شمل هـذا التعريـف السـابق وزاد عليـه  اً تعريف

ليسـت مجـرد "الصحة النفسية تحت هذا املنظور عىل انهـا  فتر جوانب اخرى حيث عُ 

وامنـا هـو حالـة مـن االكـتامل الجسـمي . خلو الفرد من املرض العقيل أو النفيس فقـط

   ".لدى الفردوالنفيس واالجتامعي 

يؤكـد و ،حيث اضاف هذا التعريف الجوانب النفسـية والجسـمية واالجتامعيـة  

هذا التعريف عىل وجود ارتباط وثيق بني كل من الجسـم والـنفس والناحيةاالجتامعيـة 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، ( .يف الفرد

ــت جوانــب متعــددة مــن الشخصــية ومــدى التوافــق    ــاك تعــاريف تناول وهن

قدرة عىل القيام بالوظائف النفسية حيـث نظـر هـذا االتجـاه إىل الصـحة االجتامعي وال

حالـة ايجابيـة توجـد عنـد الفـرد وتكـون يف مسـتوى قيـام وظائفـه "النفسية عىل انهـا 

ن كانت الوظائف النفسية تقوم إ و  ،النفسية مبهامتها كام يبدو ذلك يف عدد من املظاهر

وحـدة الشخصـية كانـت الصـحة مبهامتها عىل شكل حسـن ومتناسـق ومتكامـل ضـمن 

النفسية سليمة وحسـنة وان مل يكـن االمـر كـذلك كـان مـن الـالزم البحـث عـن اوجـه 

  .)١٩٨٧نعيم الرفاعي، ( ".االضطراب فيها
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ــام اورد   ــري  تك ــح اً كث ــت الص ــي تناول ــات الت ــن املؤلف ــب  ةم ــية الجان النفس

تلـك "عـىل انهـا  منها ومن هذه التعاريف الذي تناول هذا الجانب عرضها" الالشعوري"

العملية املتفاعلة واملستمرة وديناميكيـة ميارسـها الفـرد االنسـاين شـعوريا أو ال شـعوريا 

والتي تهدف إىل تغري السلوك ليصبح اكرث توافقا مع بيئته ومع متطلبات دوافعه وبذلك 

يف بيئته محققاً خري العالقات مـع  اً يصبح الفرد راضيا عن نفسه مشبعا لدوافعه  وسعيد

  ).١٩٨٦عبدالحميد الهاشمي، ( .أفراد جامعته وقيمها

وكـل  اً اجتامعيـ اً وتكيفـ اً ذاتي اً شخصي اً ونالحظ من هذا التعريف ان هناك تكيف  

  .ذلك قائم عىل ايجاد عالقة ايجابية بني الفرد وذاته وبني الفرد واملجتمع من جهة اخرى

لحكم عىل الصـحة ويف الجهة االخرى جاء تعريف يحمل بصورة واضحة معيار ا  

تلـك "عىل انهـا  ريفهاحيث تم تع ،النفسية وهو معيار الثبات النسبي يف الحالة النسبية

سم بالثبات النسبي والذي يكون فيه الفرد متمتعاً بـالتكيف مـع تتالحالة النفسية التي 

نفسه وبيئته ومتسامً باالتزان االنفعـايل وان يشـعر بالسـعادة والرضـا ولديـه القـدرة يف 

وقدراته واستعداداته  كاناتهحقيق ذاته ويضع لنفسه مستوى من الطموح يتفق مع امت

فوزي جبل، ( ".وكام ولديه القدرة عىل معرفة امكاناته واستثامرها يف امثل صورة ممكنة

١٩٩٠.(  

ريف ميكن ان نالحـظ الشـمولية يف تناولـه مجـاالت عومن خالل تحليل هذا الت  

معهـا عـىل التـأثر والتـأثري  اً للفرد بصـورة يكـون قـادر  ابيةااليج الصحة النفسية والنظرة

  .وتحسني امكانياته يف ظل الظروف املتاحة

وبعد ذلك كان هناك تعاريف تـربط بـني الصـحة الجسـمية والصـحة النفسـية   

يف وصول الفرد إىل اقىص حاالت التكيـف النفيسـ حيـث التوافـق  فعاالً اً باعتبارها عنرص 

جسمية ان يقوم كل عضو يف الجسم بوظيفته بصـورة ايجابيـة دون التام بني الوظائف ال

  .زيادة أو نقص

مصـدر يجـد ومن خالل هذه التعاريف التي تـم عرضـها مـن خـالل اكـرث مـن   

  :كرث ما مييز عملية التكيف مجموعة من الخصائص هيأ املؤلف أن
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واطن قدرة اإلنسان عىل ان يعرف نفسـه بصـورة دقيقـة يقـف بهـا اإلنسـان عـىل مـ -١

الضعف أو القوة والعمل عىل تجاوز مواطن الضعف واستغالل وتفعيـل مـواطن 

  .القوة

ر هـام يف امدى تقبل اإلنسان  نفسه مبا يحمله من جوانب ايجابيـة أو سـلبية كمعيـ -٢

  .الوصول إىل الصحة النفسية

درجة االشباع للحاجات والدوافع التي يحملهـا الشـخص بصـورة ايجابيـة دون كبـت  -٣

  .ال يتصف بالتقبلومج

القدرة عىل املرونـة والتجـاوب مـع الظـروف الطارئـة وقدرتـه عـىل اسـتيعاب هـذه  -٤

  .التغريات والتعامل معها

يـف جوانـب سـلبية فخلوه من الرصاعات  النفسية واالحباط وتجـاوز اثـرهام يف تخ -٥

  .عىل بنية الشخصية

مســتمرة  يناميكيــةمليــة دالقــدرة عــىل االســتمرار يف عمليــات التكيــف باعتبارهــا ع -٦

  .ميارسها الفرد بصورة شعورية أو ال شعورية

مدى التوافق بني العمليات العملية والنفسـية مـن جهـة والعمليـات الجسـمية مـن  -٧

  .باعتبارها خطوة فاعلة يف الوصول إىل اقىص درجات التكيف ىجهة اخر 

عية بصورة شاملة باعتبار التكامل بني الجوانب النفسية والعقلية والجسمية واالجتام -٨

  .العملية التكيفية عملية اجتامعية تطلب توافق يف هذا الجانب

وبهــذه الصــورة مــن التحليــل البســيط لهــذه التعــاريف التــي تناولــت الصــحة   

النفسية من عدة جوانب اظهرت اهم هذه الجوانب باعتبارها عملية اجتامعية تتطلب 

عامـل مـع النـاس وتتطلـب مجموعـة مـن مجموعة مهارات اجتامعيـة وقـدرة عـىل الت

القدرات العقليـة التـي يتوجـب توظيفهـا يف ايجـاد اسـاليب هامـة يف التكيـف وقـدرة 

  .اجتامعية وجسمية

  :عالقة اإلرشاد النفيس بالصحة النفسية

لحيــاة ومعناهــا وتعالــت الصــيحات التــي تنــادي لبعــدما أصــبح الفــرد أســاس   

يم كل ما من شأنه ان يسهل عليه هذه الحيـاة بحقوقه وواجب املجتمع يف رعايته وتقد

  .ويحد من أثر هذا التقدم عىل اإلنسان وحياته
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ويف هذا املجال جاء علم الصحة النفسية بدراسة اإلنسان والبيئـة التـي يعـيش   

وتعمـل عـىل تحـايش االصـابة . فيها ويحدد برشوط الوقاية والسـالمة مـن االضـطرابات

كتئـاب وغريهـا مـن وجهـة نظريـة كـل هـذه املعلومـات باملشاكل النفسية كالقلق واال 

  .وغريها تناولتها الصحة النفسية لالنسان ومحدداتها ورشوطها بصورة نظرية

فجاء التوجيه واالرشاد النفيس فأخذ هذه املعلومات التي اسفرت عنها دراسات   

مل الصحة النفسية وعمل توظيفها بصورة عملية وعمل عىل اشتقاق اجراءات عالجية ع

عىل توضيحها لخدمة اإلنسـان وتحصـينه بعوامـل الوقايـة واملقاومـة وتحسـني مسـتوى 

التفاعل الحايل عن طريق االستفادة من التصـورات واالسـتعدادات الحـارضة والتـدريب 

  .وتقليل اسباب االضطرابات

وبهذه الصورة اصبح االرشاد النفيس ميثل الجانب العميل مـن الصـحة النفسـية   

ها تعمل عىل توفري املعلومات النظرية عن اإلنسان وبيئتـه وعلـم االرشـاد فهي من جانب

  .يعمل عىل توظيف هذه املعلومات بصورة اكرث فائدة وخدمة لإلنسان

عد التقدم العلمي الذي شهده العامل اصبحت العناية بصـحة االفـراد النفسـية ي  

ملشـتغلني بعلـم الـنفس يف السنوات األخرية وبناء نفسيتهم بناء سليام موضـع اهـتامم ا

والعاملني يف مجال الرتبية وخاصة بعدما اثبتت الدراسـات إىل وجـود عالقـة وثيقـة بـني 

صحة االفراد النفسية وصحتهم الجسمية وخاصة بعد ان اصبح الفـرد يعـاين مـا تفرضـه 

  .املعارصة من تعقيد عىل االفراد يف سبل الحياة املختلفة االجتامعية واالقتصادية الحياة

يعترب علـم الصـحة النفسـية مـن العلـوم التـي بـرزت أهميتهـا يف عرصـنا الحـارض       

واكتسبت صبغة خاصـة يف العرصـ الحـديث بسـبب اهـتاممهم بـأخطر قضـايا اإلنسـان 

املتمثلة يف تأثري عمليات التوافق وشدة ما تـأثر بهـا ومـا تفرضـه عوامـل الحضـارة مـن 

نفسه وعىل كيفية تعامله مع مختلف الظروف تحديات يومية تؤثر عىل نظره الفرد إىل 

نسـان ومتطلبات البيئة،  اال انها تعترب يف الوقت نفسه جزءاً ال ينفصل مـن محـاوالت اال 

ـي بالعوامـل البيئيـة وبالعوامـل  قدميا وحديثا لوضع مفاهيم تحدد عالقة السلوك البرش

  .الداخلية ذات العالقة مبكوناته الفطرية
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دأ االهتامم بالصحة النفسية وال سيام ما يتصوره كل فرد منذ أيـام الخليقة ب تومنذ بدأ 

آدم وحواء بظهور مشاعر القلق والشعور بالذنب وذلك نتيجة عدم طاعتهام هلل سبحانه 

وتعاىل واقدامهام عىل االكل من الشجرة التي حرمها هللا عليهام وانقلب حالها من صحة 

لقـد خلقنـا اإلنسـان يف احسـن ""التـني نفسية وجسدية جيـدة والتـي ذكـرت يف سـورة 

  .إىل وهن وضعف يف الصحة النفسية من ما عاناه من الذنب والقلق والتوتر. )١(""تقويم

  :الصحة النفسية عند البدائيني

اإلنسان البدايئ القلق واألمل النفيس وان مل يكـن يف وقتهـا قـادرا عـىل لقد عرّف   

لق بالناحية الجسـمية  والنفسـية وبـني الشـعور يز بني حاالته املختلفة سواء ما تعيالتم

والتفكري، ولقد اظهرت الدراسات االنرثوبيولوجيـة ودراسـات بعـض القبائـل البدائيـة ان 

املرض العقيل قد اتخـذ صـورا مختلفـة يف تـاريخ وتطـور اإلنسـان البـدايئ وذلـك لنـوع 

فسـريات اإلنسـان الضغوط واملعاناة التي عاشها جراء رصاعه من اجل البقاء، واتجهـت ت

يف هذه الفرتة نحو الوجهـة الشـيطانية أو وجهـة الجـن واالرواح الرشـيرة، أي االعتقـاد 

  .عن ظواهر املرض ؤولةبوجود اسباب من خارج الجسم هي املس

واملتتبع للحضارات القدمية يجد ان اهتامم الفراعنة املرصيني والصينيني القدماء   

ــة ومحــاولت ــني، وأصــبح بعــالج االضــطرابات العقلي ــادة الصــحة النفســية للمعتل هم اع

ن القدامى اول من وصف املخ ودوره يف العمليات العقلية فقـد وجـد يف معهـد و املرصي

مستشـفى والتـي تقـدم الصـور االوليـة للعـالج الرتويحـي  -وهو الـه الشـفاء -امنحتب

  .(Kremer, 1980).والعالج املهني

  :الصحة النفسية لدى اليونان والرومان

ب املرض يف اليونان قبل ظهور ابوقراط إىل قـوة االلهـة وتأثريهـا وان هرقـل نس  

) م.ق٣٤٧-٤٢٧(اصيب بالجنون بسبب الهة الليل والجنـون ولكـن بعـد ظهـور ابقـراط 

حدث تغري ملحوظ وكان يؤمن ابوقراط باملالحظة الحادة املنهجيـة وكـان هـو مـن اول 

كوكيا وقام بوصف نـوع الجنـون الـذي من قام بتسجيل الوصف االنطباعي األول للمينو 

  .يصيب النساء بعد الوالدة

                                                 
  .٤سورة التني، آية )  ١(
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وقد قام ابقراط بتقسـيم اعـراض االضـطرابات العقليـة إىل ثـالث فئـات، املانيـا   

واملالنجوليا وحمى املخ واعتقد بوجود اربعة امنـاط مـن االمزجـة التـي تـرتبط بـدورها 

اء وعـىل الصـحة النفسـية بأربعة سوائل يف الجسم وتـؤثر العالقـة عـىل وظـائف االعضـ

والعقلية مام يسبب اختالل التوازن الكيميايئ يف الجسم وقد عمـل ابقـراط عـىل تفسـري 

  .الشخصية من خالل تلك االمناط

وكــان العرصــ الرومــاين امتــدادا طبيعيــا للعرصــ االغريقــي وقــد بــرز الطبيــب   

الطبيعية للمرض  الذي أيد وجهة نظر ابقراط يف رضورة الرجوع إىل االسباب) جالينوس(

  .أو االضطراب والعمل عىل التفسريات الدينية أو ربط االمراض بالسحر

ويالحظ ان بعض االطباء يف العرص الروماين قد حاولوا استخدام وسـائل العـالج   

التي كانت تقوم عىل فكرة املواد املتضادة فكانوا يقدمون للمـريض رشاب النبيـذ البـارد 

العتقادهم بأن جسم اإلنسان مكـون مـن ذرات وجزئيـات  اثناء جلوسه يف حامم ساخن

تفصل فيها فراغات، وان اختالل وضع الذرات لالنسان بالنسبة لحجـم الفراغـات يـؤدي 

  .إىل حدوث االضطرابات املرضية لدى اإلنسان

وجاء افالطون بفكرته التي تقوم عىل عملية التفرقة بني الذايت واملوضوعي، فإن   

  .ه، بينام املوضوعي ما يوجد حقيقة يف الواقع خارجناالذايت هو ما يخرب 

وكان ألرسطو وجهة النظر التي ترى ان كل العامل املادي جدير بدراسة اإلنسـان   

عن طريق الحواس وهذه الحواس وجدت ألن الورع والعقل يحتـاج اليهـا ويسـتخدمها، 

الحـداث املرتابطـة وذهب إىل ان االستجابات النفسية ترتبط بعضها ببعض يف تتابع من ا

وبذلك فال يكون هناك مجال لتصنيف االستجابات إىل استجابات صعبة واخرى مرضـية، 

بل قد تبدو االستجابة املرضية مختلفة متغرية اذا هي صدرت عن شخصية سـليمة كـام 

  .قد تكون هذه االستجابة مبثابة املرحلة الهامة االوىل من التفكري املنتج

  :اث العريب االسالميالصحة النفسية يف الرت 

كان لعلامء العرب واملسلمني جهودا واضحة يف مجـال الصـحة النفسـية وقـد ال   

  تقل عن جهود علامء الغرب يف هذا املجال ولكن يبدو ان علامء الغرب اكرث نجاحاً يف 
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تســجيل اعاملهــم واكــرث نشــاطا ايضــا يف االعــالن والــرتويج عنهــا مبقارنــة بــالد العــرب 

  )١٩٩٢محمد شحاتة، (    .واملسلمني

ويف العصور الوسطى ازدهر علم الصحة النفسية يف الـبالد االسـالمية عكـس مـا   

كان الوضع يف اوروبا، حيث كانت العصور الوسطى مظلمة بالنسبة لهـذا العلـم ويقـول 

ألكرث من الـف عـام، فقـدت كتابـات ارسـطو بالنسـبة للعمـالء "يف ذلك  .)١٩٧٢(برنيو  

هـذا وقـد اسـتمرت النظـرة ". انقـذت هـذه االعـامل بواسـطة العـرب االوروبيني، بينام

العلمية يف جهود علامء املسلمني يف مجاالت التنمية والوقايـة مـن العـالج بيـنام كانـت 

اوروبا تسودها الشعوذات والخرافات واالعتقاد يف ان االمـراض العقليـة هـي مـن مـس 

  ).١٩٩٢غريب عبدالفتاح، (. الشيطان

ن مبوضوعات الصحة النفسـية وعالجوهـا مـن خـالل دراسـاتهم واهتم املسلمو   

واهـتم فقهـاء املسـلمني بالرتبيـة , لحسن الخلق وعالقة اإلنسان بربه وبنفسـه وبالنـاس

االسالمية يف البيت واملدرسة واملسجد وجعلوا هدفها تنمية دوافع الهدى والسيطرة عىل 

ح ليعـيش اإلنسـان يف قـرب مـن دوافع الهوى وتحقيق التوازن بني مطالب الجسد والرو 

  .)١٩٨٨كامل موىس، ( .ربه وسالم مع نفسه ووئام مع الناس فيسعد يف الدنيا واآلخرة

كذلك تناول القـرآن الكـريم قصـة اإلنسـان ومـا قـد ينـتج مشـكلة يف عمليـات   

ونجـد . التوافق من اضطرابات ومشاكل تؤثر بشكل واضح وظاهر عىل صـحته النفسـية

سورة املائدة حـني خـالف قابيـل أعـراف املجتمـع وعاداتـه وتقاليـده  مثاال عىل ذلك يف

ومترد عىل القيم املتعارف عليها وبذر بذور الشـقاق والخـالف بينـه وبـني أخيـه هابيـل 

  .وأرص عىل التشبث برأيه بعد ان احتكام إىل هللا

ونظراً لعدم قدرة قابيل عىل مقابلة املتطلبـات االجتامعيـة فقـد أطلـق نزعاتـه   

لعدوانية ومشاعره االنانية وحب الذات وتركها جميعـا تسـوقه إىل قتـل اخيـه، وكانـت  ا

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبـل "اول جرمية قتل يف تاريخ البرشية 

من احدهام ومل يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال امنا يتقبل هللا من املتقني، لنئ بسـطت 

  ي ما انا بباسط يدي اليك القتلك اين اخاف هللا رب العاملني، إين أريد أن تبوءإّيل يدك لتقتلن
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بإمثي وإمثك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظاملني، فطوعت له نفسه قتل اخيه  

  .)٣٠-٢٧املائدة " (فقتله فأصبح من الخارسين

تشـخيص وذكر بعض املؤلفني أن االطباء العـرب يف صـدر االسـالم قـد برعـوا يف   

قدم رجـل مـن ازد يقـال لـه ضـامد مكـة معتمـراً "االمراض العقلية، ويروى يف ذلك انه 

فسمع كفار قريش يقولون محمد مجنون، فقال لـو اتيـت هـذا الرجـل فداويتـه فجـاء 

فتنهـد رسـول " يا محمد اين اداوي من الريح، فإن شئت داويتك لعل هللا ينفعـك: "فقال

اعـدها (هللا وتكلم بكلامت فأعجـب ذلـك ضـامداً فقـال  هللا صىل هللا عليه وسلم وحمد

مل أسمع مثـل هـذا الكـالم : ، فأعادها عليه فقال)اعدها عيلَّ : (، فأعادها عليه فقال)عيلّ 

  .فاسلم وشهد شهادة الحق وبايعه عىل نفسه وعىل قومه..." قط، لقد بلغ قاموس البحر

تختلـف كثـريا عـام هـو  وهكذا نرى ان طريقة التشخيص التي اتبعها العرب مل  

حيث يعتمـد الطبيـب عـىل تسلسـل االفكـار ومـدى ترابطهـا ومحتـوى . مستخدم اآلن

العبارات، ولهذا استطاع ضامد ان يكتشف سالمة القوى العقلية للرسول االعظم، وأن ما 

به مل يكن من قبيل املرض أو االضطراب وامنا كـان مـن قبيـل صـدق الشخصـية ومضـاء 

ية وهذا ما دعا الطبيب لطرح فكرة املرض العقيل جانبا وتلبية داعـي العزمية وصفاء الن

  .السامء والدخول يف االسالم

ابن سينا استدعى لفحـص مـريض وبعـد الكشـف : ويشري بعض الباحثني إىل ان  

عليه اتضح خلوه من اعراض املرض العضوي وبأنه كان يعاين من حالة اضـطراب نفيسـ، 

شــخص عــامل بأحيــاء املنطقــة التــي يقطنهــا املــريض وقــد عمــد الطبيــب إىل اســتدعاء 

وشوارعها فجعله يسمي االحياء  واحداً بعد اآلخر، والطبيب يضع يده عىل رسغ املريض 

عنـد ذلـك طلـب . لتتبع معدل النبض، وعندما تم ذكر حي معني ارسع بفحص املـريض

ـعة نـ بض الطبيب تسمية شوارع ذلـك الحـي حتـى وصـلوا إىل اسـلم شـارع اقـرتن برس

وهكذا عاد الرجل إىل ذكر اسامء البيوت بذلك الشارع حتـى وصـلوا . املريض مرة اخرى

إىل ذكر بيت معني، ثم تسمية سـاكني ذلـك البيـت حتـى وصـلوا إىل ذكـر فتـاة معينـة 

  .فعرف الطبيب ان املريض يحبها  وان عالجه يكمن يف الزواج منها
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يف اهتامم علامء املسـلمني بتشـخيص لقد ساعدت هذه النظرة إىل االضطرابات النفسية 

هذه االضطرابات وعالجها ورعايتها وانشئت اول مستشفى للطب النفيس يف بغداد عـام 

م وتبعتهــا مستشــفيات اخــرى يف دمشــق والقــاهرة واالنــدلس، واوقــف املســلمون ٧٩٢

  .الخريات لالنفاق عىل هذه املستشفيات وعالج نزالئها ومعاملتهم معاملة انسانية كرمية

وقد وصف ابن سينا حاالت هسترييا ورصع وهوس واكتئاب وكانت له طريقته   

  .يف العالج يف كتابه القانون يف الطب

وقد عالج ابو بكر الرازي كثريا من حاالت الهسترييا واالمـراض الجسـمية عالجـا   

كـام وصـف . نفسيا بعد ان فشل يف عالجها طبيا واعتربها امراضاً جسمية نفسية املنشـأ

اق بن عمران حاالت امليالنكوليا نوع من االكتئاب وصفاً علمياً وصـنفها إىل حـاالت اسح

اكتئاب بسيطة وشـديدة وأوضـح عواملهـا النفسـية والجسـمية وعالجهـا نفسـيا وبيئيـا 

وضـّمن . والف عىل بن حزم اول كتاب عن  القلق يف القرن الحادي عرش امليالدي. وطبيا

  .فصالً عن صحة النفس) ق وتطهري االعراقتهذيب االخال (ابن مسكويه كتابه 

كام اعطى فقهاء املسلمني اهتامما كبريا لعمليات االرشاد والتوجيـه يف مجـاالت   

  .الحياة واالرسة واملدرسة والسوق واملسجد

هذا وقـد اشـار تقريـر منظمـة الصـحة العامليـة إىل ان اول مستشـفى للعنايـة   

هـ اما اوروبا فلم تعرف ٧٠٥المي كان ببغداد سنة باملضطربني عقليا انشئ يف العامل االس

مستشفيات االمراض العقلية اال يف العصور الوسـطى وقـد الحظنـا ومـا زلنـا نالحـظ ان 

مفهوم االضطراب النفيس والعقيل ما زال غامضا يف اذهان كثـري مـن النـاس خاصـة وان 

مصـورة ومتثليـات  وبخاصـة فـيام تقدمـه للجامهـري مـن افـالم. وسائل االعالم املتداولة

ومرسحيات، ما زالت تؤكد عىل سبيل املثـال عـىل فكـرة الصـدمات الكهربائيـة كوسـيلة 

وحيدة للعالج من اجل الفكاهة واضحاك الجامهري لدرجة ادت إىل تعميق االثر السـيّئ 

يف النفوس والتصديق مبا يتم عرضه امام اعينهم مام اثار املخاوف يف اذهـان النـاس مـن 

كـام عملـت عـىل تصـوير مستشـفيات االمـراض . العقلية ووسائل عالجهـا املستشفيات

  .العقلية عىل انها اماكن ال رجعة منها لعدم احتامل الشفاء من تلك االضطرابات
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  :وقد كان الرازي يرى بأن

وان جميـع ... العلل قد تكون من اسقام نفسية مثل الحزن والغضب والعشـق"  

عارض للجسد، واما عارض للـنفس فعـالج مـا يعـرض ما يعرض لالنسان عىل وجهني، اما 

ـور واألمـن عليهـا، ونعنـي الهـم والخـوف عنهـا باألحاديـث السـارة  للنفس ادخال الرس

  .)١("املوافقة للمريض

اما ابن عمران فقـد تنـاول موضـوعاً عـىل جانـب كبـري مـن االهميـة يف مجـال   

لتـي تصـيب اإلنسـان يف الصحة النفسية، وهو عالقة االضطرابات النفسـية بالصـدمات ا

  :حياته اليومية ويشري يف هذا املجال إىل ما ييل

الحاالت النفسية التي تصيب الرجال والنساء وبخاصـة عنـد حـدوث صـدمات "  

نفسية شديدة ومتوالية، وإصـابة النسـاء بـأعراض الـذهول واالخـتالط الفكـري بسـبب 

  ".الحمل أو الرضاعة الطائلة

ديث قد اكد وجهه نظـر ابـن عمـران واشـار إىل ومام يجب ذكره ان الطب الح  

بعض حاالت االكتتاب التي تصيب النساء اثناء الحمل وبعده ألسباب عضوية، مام يؤكد 

  .سبق العرب للعامل يف افكارهم الطبية العلمية يف مجال الصحة النفسية

وهكذا يتضح ان العرب واملسـلمني مل يتخلفـوا عـن املسـاهمة يف علـم الصـحة   

ة فألفوا يف ذلك الكتب ووصفوا برامج للتنمية و الوقاية قبل نشـأة علـم الصـحة النفسي

ثـم أخـذ هـذا العلـم يتطـور بصـورة مطـرده يف السـنوات . النفسية يف القرن العرشـين

  .الخمسني االخرية حتى وصل إىل صورته الراهنة

ة بـني ومام يجب ذكره ان االطباء العرب املسلمني اهتدوا إىل العالقـة االرتباطيـ  

النفس والبدن التي تبـدو عـادة يف شـكل مظـاهر نفـس جسـمية، كـام اهـتم الطبيـب 

الفارايب مبفهوم الـذات وكيفيـة تكوينـه ومـا يـؤثر عليـه مـن عوامـل والوسـائل الذاتيـة 

  .للتعامل مع القلق واالسباب املؤدية اليه

  

  

                                                 
  .١٩٨احسان صدقي العمد، الطب النفيس عند  العرب واملسلمني، مجلة العريب، العدد )  ١(
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  :معايري الصحة النفسية

 NORMSأو املحكـات CRITERIA يف هذا املوضوع سنتناول بعـض املعـايري   

التي تساعدنا عىل الفصل بني السلوك السـوي والسـلوك غـري السـوي، وميكـن اسـتخدام 

  .هذه املعايري كمؤرشات تساعدنا عىل تقويم كل فرد بعناية فائقة

  ):الذايت(املعيار الشخيص : اوالً

  ).غري سوي/ سوي(ويعترب من املعايري الحديثة لتحديد طبيعة السلوك 

هذا املعيار عىل التقرير الذايت للفرد، فإذا كان الشخص راضياً عن حياتـه ويقوم   

إىل حد ما وال توجد لديه خربات تعكر صفو حياته، فإننا نعرفه اتوماتيكيـا بأنـه شـخص 

  .سوي طبقا لهذا املعيار

ومن ناحية فإن األفراد الذين يعانون احباطا أو خوفا فإن مشاعرهم وأفكـارهم   

               .رب شاذة أو تحتاج إىل معاملـة خاصـة ألن هنـاك اضـطراباً يف شخصـيتهمأو افعالهم تعت

  ).١٩٩٢محمد شحاتة، (

يفرق لنا بـني السـلوك ) ١٩٨٠(وهناك مثال لجامعة االطباء النفسيني االمريكان 

الســوي وغــري الســوي، فقــد صــنفت الجامعــة الشــذوذ الجنيســ عــىل انــه تحــت بنــد 

فكرية والعاطفيـة ثـم ناقضـت هـذه الجامعـة نفسـها، حيـنام االضطرابات الجنسية وال

اعتربت ان االفراد السعداء بشذوذهم الجنيس افراد اسـوياء، وهنـاك امثلـة اخـرى مثـل 

القتل أو سلوك االغتصاب فقد يعتربه املجتمع سلوكا شـاذا منحرفـاً عـىل الـرغم مـن ان 

ملعيار الذايت ال يعتـد بـه السلوك ال يكون كذلك من وجهة نظر صاحبه، وعىل ذلك فإن ا

  .حيث انه معيار مناسب يف حد ذاته

  :املعيار االحصايئ: ثانياً 

لو قمنا بتطبيق اختبار نفيس يقيس سمة معينة أو مجموعة سامت للشخصـية   

عىل عينة ممثلة ألفراد أي مجتمع متثال جيدا فإن هذه السمة أو السامت سوف تخضـع 

ولـتكن سـمة الـذكاء هـي الخاضـعة ). نحـى الجـريسامل(يف توزيعها للمنحنى االعتـدايل 

للتوزيع، بحيث نجد ان االفراد االسوياء أو العاديني ميثلون االغلبية ويرتكزون يف منتصف 

  املنحنى حول املتوسط، بينام االفراد غري العاديني أو الشواذ سوف يقعون عىل طريف 
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سـط مبقـدار انحـرافني معيـاريني املنحنى وهام ميثالن القلة، فاالذكياء ينحرفون عن املتو 

موجبني بالزيادة أو النقصان، بينام ضعاف العقول يقعون عىل الطـرف اآلخـر للمنحنـى 

  .)١٩٩٢محمد شحاتة، (  .مبقدار معيارين سالب بالزيادة أو النقصان

  :وقد وجهت له عدة انتقادات أهمها

أو غري سوي  ليس كل انحراف لسمة من السامت عن املتوسط يعترب سلوكاً شاذاً  

شخصاً متخلفاً  ١٣٠واال لو اعتربنا ان الشخص الذي يحصل يف اختبار الذكاء عىل نسبة 

  .أو شاذاً يف حني انه يعترب شخصاً موهوباً 

كذلك ليس معنى ان توزيع سمة أو صفة أو عادة معينة وانتشـارها يـدل عـىل   

تعترب مـن الظـواهر غـري انها تندرج تحت السلوكيات السوية فظاهرة الرشوة أو النفاق 

  .السليمة

ايضا املعيار االحصايئ غري ثابت بالنسبة للمعايري الثقافية السائدة يف مجتمع ما   

فكل ثقافة تقـوم عـىل معـايري معينـة تحكـم سـلوك االفـراد داخـل املجتمـع، فاملعـايري 

د الثقافية تتباين من مجتمع آلخر، ولذلك يصـعب االعـتامد عـىل هـذا املعيـار يف تحديـ

  .السلوك السوي وغري السوي

  :املعيار االجتامعي: ثالثاً 

ويتبنى هذا املعيار وجهة النظر القائلة ان لكل مجتمع ثقافة معينـة وتحكمـه   

معايري سلوكية اجتامعية تحكم تفاعالت االفراد، كام ان لكـل ثقافـة مجتمـع محرماتهـا، 

ي فإذا خرج عنها اعترب شخصـا وعىل الفرد ان يلتزم بهذه املعايري ليك يحقق سلوكه السو 

  .شاذا غري سوي

كام أن التزام الفرد الشديد باملعايري السائدة يف املجتمـع قـد تجعلـه غـري قـادر   

  .عىل تقبل التغريات الحادثة يف مجتمعه

  :وقد توجه لهذا املعيار عدة انتقادات كان منها

نـا إىل ثقافـة اجنبيـة غربيـة بأن املعايري االجتامعية السائدة يف املجتمع قد تنتهي احيا -

شاذة، ولكن يجب عىل افراد املجتمع االلتزام بها، وذلك ألن معظم اعضاء املجتمـع 

الراشدين يأخذونها كطريق لهم يف هذه الحياة، وهذا ما يحدث غالبا يف املجتمعات 
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الصناعية الحديثة املعقدة حيـث يعـيش عـىل ارضـها جامعـات عديـدة لهـا معـايري 

  .عن معايري االغلبية املوجودة يف املجتمع ثقافية تختلف

ليست املعايري الثقافية علنية وغري متغـرية وااللتـزام بهـا عمليـة تحتـاج إىل نـوع مـن  -

تفكري الفرد ودراسته لها، حيث ان الكثري من املعايري الثقافية تـدور حـول الظـواهر 

لفـرد الشـديد باملعـايري كام أن التزام ا. السيئة يف املجتمع كالنفاق والعادات السيئة

السائدة يف املجتمـع قـد يجعـل الفـرد غـري قـادر عـىل تقبـل التغـريات الحادثـة يف 

وال بد وان يكون هناك اتفاق حـول املعـايري السـلوكية السـائدة يف ثقافـة . مجتمعه

املجتمع يك نضع مقياساً للصحة النفسية، حيث ان عنارص ثقافة أي مجتمع تختلف 

هوم الصحة النفسية، ومن هنا ال يوجد اجامع عىل مفهوم واحـد وبالتايل يختلف مف

  .للصحة النفسية

  :املعيار التالؤمي: رابعاً 

ويف هذا املعيار يتحدد السلوك السوي وغري السوي مـن خـالل مسـاعدة الفـرد   

فالـدافع الدراك الجهـد الكامـل الـذي . عىل تحقيق النضج املطلوب وتحقيق الفرد لذاته

ومـا مييـز هـذا . ترب مبثابة عامل هام لتحديد السلوك السوي وغري السـوييبذله الفرد يع

. املعيار انه يشجع األفراد عىل ان تنمو شخصياتهم من خالل ادراكهم ألنفسهم كـآدميني

ويرى كوملان ان سلوك الفرد يصبح مقبوال ويتصـف سـلوكه بالسـواء حيـنام يـتالءم مـع 

  .لوكه يصبح مرضياً مجتمعه اما اذا خرج السلوك عن ذلك فإن س

  :وهناك عدة انتقادات وجهت لهذا املعيار كان منها

ال يقترص السلوك الالسوي عىل السلوك املريض وامنا يشمل بعض االنحرافات الجنسـية  -

  .والسيكوباتية، وادمان املخدرات والكحوليات

د يف بعض االحيان نجـد ان االفـراد الـذين يشـعرون بـالنقص مثـل غـريهم مـن االفـرا -

يسعون ويكافحون من اجل التفوق، فهذا ميثل احد الضغوط التي متارس عىل حيـاة 

  .هؤالء االفراد ورمبا تؤدي بهم إىل الشذوذ

سيكولوجية رمبا يكون من الخطورة ان نحكم عىل كفاح االفراد من خالل وجهات نظر  -

السـلوك أو ويف ضوء ما سبق ال ميكن االعتامد عىل معيار واحد لتحديـد سـواء . قارصة

 شذوذه، ذلـك ان كـل معيـار ومحـك يعتمـد عـىل بعـض التغـريات اضـافة إىل تبـاين
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واختالف الحدود الثقافية من مجتمع آلخر، ولهذا ميكن اسـتخدام املعـايري السـابقة 

  .مجتمعة يف تحديد طبيعة السلوك بالسواء أو الشذوذ

  :السلوك السوي والسلوك الشاذ

  :معنى السلوك: اوالً

نا من معرفـة معنـى أو مفهـوم السـلوك بشـكل عـام قبـل ان نبحـث يف ال بد ل  

السلوك السوي والسلوك الشاذ ويعرف علامء علم النفس السلوك عادة بأنه العلم الذي 

يدرس السلوك االنساين كام هو كائن يف عـامل الواقـع، وهـو التعريـف الـذي يتصـدر أي 

  .كتاب يبحث يف علم النفس العام أو الصحة النفسية

ــل والتصــور    ــاإلدراك شــكل مــن أشــكال الســلوك، وكــذلك االحســاس والتخي ف

الخ فكلمة السلوك يجب ان تكون شاملة فهي تعنـي ...والتداعي واملحاكات واالنفعاالت

التخيل كسلوك يجري لدينا داخليا، كام تعني ما نرسمه عىل الورقة مـن كلـامت نكتبهـا 

ستجابات العضوية سـواء اكانـت ظـاهرة أو رسم فني، أي ان كلمة السلوك تشمل كل اال 

  .لعني املالحظ الواقف امامها ام مل تكن كذلك

سـلوك ثابـت مـوروث وسـلوك آخـر : والسلوك البرشي يكون عادة عـىل نـوعني  

، والســلوك املــوروث مجموعــة ردود االفعــال الجــاهزة عــىل )مــتعلم(متغــري مكتســب 

والسـلوك املكتسـب هـو . قـدةاملؤثرات املختلفـة سـواء أكانـت االفعـال بسـيطة ام مع

السلوك املتعلم من انواع السلوك والترصف اثناء حياة اإلنسان وال يولد فرد به علم بـان 

اإلنسان يكون مزودا باستعدادات وقدرات ووسائل تستطيع مع األيام ان تنمـو وتتطـور 

لسلوك وتنضج وتتفاعل مع املؤثرات الطبيعية واالجتامعية املحيطة به لتكون فيام بعد ا

  .الذي نراه

وتؤكد الدراسات الحديثة عىل أهمية الرتبية ودورهـا يف تشـكيل السـلوك لـدى   

الفرد وتؤكد أيضا عـىل دور االب واالم واألرسة واملجتمـع يف تنشـئة االبنـاء منـذ نعومـة 

كام تلعـب القـدوة دورا هامـاً يف . اظفارهم وعىل تباين االفعال الحسنة والسلوك الجيد

  .ك لدى االطفال والناشئةتكوين السلو 
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  السلوك السوي: ثانياً 

ففي الحالة االوىل . يظهر سلوك اإلنسان مقبوال احيانا، وغري مقبول احيانا اخرى  

يظهــر االرتيــاح للســلوك املقبــول ألنــه ســلوك عــادي أو ألنــه ســلوك مــألوف اعتيــادي، 

لحكـم الـذي ونبنـي ا. ومعتدل، وقد نطلق عليه حكـم االستحسـان يف بعـض املناسـبات

سوف نطلقه عىل السلوك قد تتجه إىل بعض املبادئ االجتامعية أو االخالقية أو الدينيـة 

  .علام بأننا قد اعتربنا ان السلوك من حيث هو حادثة أو ظاهرة نفسية

والسلوك السوي الذي يواجه املوقف مبا يقتيض يف حدود ما يغلب عـىل النـاس   

اما اذا كان الضحك بدل الحـزن فإننـا . جهناه بالحزنفإذا كان املوقف يدعو إىل الحزن وا

نستهجن هذا السلوك، فإذا تكرر زاد يف االستغراب واعتربنا هذا السلوك عيبا أو شـذوذاً، 

وهذا هو الهدف لنتحدث عن السلوك السـوي باعتبـار ان السـلوك الشـاذ هـو انحـراف 

  .وشذوذ عن خط سري السلوك السوي

ك السـوي مراعـاة بـأمور مختلفـة، فالطفـل الـذي ال وال بد لنا ان نحدد السـلو   

يتجاوز الخامسة من عمره ال يسـتطيع ان يوجـه موقـف الحـزن مبـا يقتيضـ ألن مهمـة 

  .الحزن مل تصل بعد إىل فهم البالغ الراشد

فامليل الجنيس نحو الجنس اآلخر اذا ظهر لدى اإلنسـان الراشـد اعتربنـا سـلوكه   

ثامنة بدا ذلك شاذا اال من حيث وجـود الـدافع ولكـن سويا، ولكن اذا ظهر لدى طفل ال

  .من حيث درجته يف عمر معني وخربة معينة

واملشكلة التي تواجهنا ان السلوك السوي ال يكون بدرجة واحـدة مـن االسـتواء   

فتكيف الفرد مع الجامعة قد يكون من مستوى، وقد يكون ادىن من ذلـك بقليـل، وقـد 

  .ل الحاالت يبقى السلوك سويايكون من مستوى املتوسط ويف ك

ودرجات االستواء املختلفة كلها تبقى ضمن اطار قيام الوظائف النفسية بعملها   

بشكل متناسق ضمن وحدة الشخصية التي تعمل ككل بعيـدة يف ذلـك عـن االضـطراب 

وهو املعيار االيجايب املتبـع يف الصـحة النفسـية للتميـز بـني السـلوك السـوي والسـلوك 

  سلوك السوي اذن هو ما ينطوي عىل قيام الوظائف النفسية بعملهافال. الشاذ
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بشكل متناسق ضمن وحدة الشخصية مع االعـرتاف بوجـود درجـات متعـددة لجـودة  

  .قيام الوظائف النفسية بعملها

وهناك معيار آخر لتحديد السلوك السوي وهو املعيار السلبي، ويكون بتحديـد   

اء واعتبـار السـلوك السـوي ذلـك السـلوك الـذي ال معيار للشذوذ باعتباره مقابـل السـو 

  .يكون شاذا

  السلوك الشاذ: ثالثا

السلوك الشاذ هو ما يخالف السواء، علام بأن السواء ليس واضحا دامئـاً كـام ان   

وهو تارة يعني االضطراب والقلق النفيس الشـديد وهـو ايضـا ... للسواء درجات متباينة

لوفـة مـن التناسـق داخـل الشخصـية، وهـو احيانـا السلوك الذي يعرب عن درجة غري مأ 

  .السلوك غري املألوف والسلوك املتطرف

وقد عرّف احد العلـامء الشـذوذ بأنـه ردود الفعـل الشخصـية املضـطربة تجـاه   

واما كلمة املضطربة فتعني االشخاص الذين يجدون يف حياتهم القلق . الحياة ومناسباتها

مجتمعهم إذ إن كلمة االعتدال الـذي نسـتعملها يف فهم مرتكبني غري سعداء معطلني يف 

تحديد الحاالت السوية وكلمة االضطراب أو التطرف لتحديد الحاالت الشـاذة تحتاجـان 

معا إىل معيـار أو معـايري بواسـطتها نتأكـد مـن وجـود االعتـدال أو التطـرف فـالتطرف 

  .انحراف عن االعتدال يف درجة أو مستوى من مستويات السلوك

كام التي نطلقها عـىل السـلوك الحسـن والسـلوك القبـيح ليسـت احكامـا واالح  

ذاتية ينطوي عليها كل من السلوك الحسن أو القبيح وإمنـا هـي  احكـام اقرتانيـة تتجـه 

أو املبـادئ االجتامعيـة كالـذات ) كـاألغراض واملصـالح(فيها إىل بعض املبادئ الشخصية 

ئ االخالقية الخري والرش ومـا هـو مسـتمد بـني ومنط الثقافة والعادات والتقاليد أو املباد

الرشائع الدينية كالحالل والحـرام، لنبنـي عليهـا حكـم االستحسـان أو االسـتهجان الـذي 

واملالحظ ان هذه االحكام التي يراها العلم الحـديث احكامـا افرتاضـية بحثهـا .. اطلقناه

  .العلامء املسلمون وعىل رأسهم الغزايل يف نظريته االفرتاضية

ان التميز بني الحسن والقبيح والسوي والشاذ لهو من االمور االصـطالحية التـي   

تتباين وتختلف بحسب املجتمعـات وثقافتهـا ومـا تحملـه مـن قـيم دينيـة واجتامعيـة 

  .)١٩٩٥فائز الحاج، ( .وليست لها اية صفة ذاتية
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سـلوك وعىل هذا األساس فإن العقل ال يستقل وال ينفرد بإطالق االحكام عىل ال  

ومتيـز الحسـن والســوي مـن الشــاذ بـل ال بــد مـن الرجــوع إىل الخلفيـات واملســتبقات 

  .والعوامل الخاصة يف تكوين الفرد سواء أكانت هذه العوامل شخصية أو اجتامعية

  :املؤرشات العامة للصحة النفسية

  الراحة النفسية: اوالً

التوافـق هـو شـعور  من العوامل املهمة التي تؤثر عىل حياة الفرد وعىل عملية  

الفرد بعدم االتزان النفيس يف أي جانب أو مشاعر الـذنب واالفكـار والوسـواس وتـوهم 

  .املرض وعدم االقبال عىل الحياة والتحمس لها

وال يتضمن معنى الراحة النفسية ان ال يصادف الفرد أي عقبات أو موانع تقف   

دافه يف الحياة، فكثريا ما يصادف حاجزا يف طريق اشباع حاجاته املختلفة، ويف تحقيق اه

هذه العقبات يف حياتنا اليومية وامنا الشخص ذو الصـحة النفسـية هـو الشـخص الـذي 

  .يستطيع مواجهة هذه العقبات وحل املشكالت بطريقة ترضاها نفسه ويقرها املجتمع

ومن ذلك فإن سامت الفرد املتمتع بالصحة النفسية قدرته عىل الصـمود حيـال   

والشدائد ورضوب االحباط دون ان يختل ميزانه ويشوه تفكـريه ودون ان يلجـأ األزمات 

إىل اساليب ملتوية غري مالمئة لحل ازمته كالعدوان ونوبات الغضب أو االستسالم ألحـالم 

فدرجة احتامل االحباط من اهم السامت التي تطبع شخصية الفرد ومتيـزه عـن . اليقظة

  .)١٩٩٥مصطفى فهمي، ( .غريه من االفراد

  القدرة عىل العمل: ثانياً 

تعترب قدرة االفـراد عـىل العمـل واالنتـاج والكفايـة فـيهام وفـق مـا تسـمع بـه   

قدراتهم ومهاراتهم من اهم دالئل الصحة النفسية، فالعمـل هـو إحـدى صـور النشـاط 

الطبيعي لالنسان، ولذلك فمن الخطأ ان نعتربه تهديدا لالتـزان النفيسـ لالنسـان أو انـه 

صحته النفسية وان الفرد عندما يزاول مهنة أو عمـال فنيـا فـإن الفرصـة تتـاح لـه  يرض ب

الستغالل كل قدراته، وتحقيق اهدافه الحيوية، األمر الـذي يحقـق لـه الرضـا والسـعادة 

  .النفسية

االتـزان النفيسـ يرجـع إىل ان العمـل لـه صـلة وثيقـة ان األثر القوي للعمل عـىل   

، وهـو يكتسب اإلنسان قـوة راء السلوك االنساين، فعن طريق العملباألهداف التي تكمن  و 
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وسيلة للتأثري يف البيئة التي يعيش فيها، عن طريق ذلـك يسـعى ويحقـق لنفسـه مركـزا 

ولهذا فال داعي لالستغراب يف ان توجد عالقـة بـني . مرموقا يف املجتمع الذي ينتمي اليه

و يف الواقع جانـب اسـايس مـن جوانـب العمل والسلوك،  فالسلوك يف مواقف العمل، ه

  .السلوك االنساين

وهناك عالقة واضحة بني الصحة النفسية، وما يرتكه العمل مـن آثـار وبـال شـك   

فإن الفشل واالحباط يف العمل قد يؤدي إىل اضطراب لدى الفرد، وال شـك ان االسـتقرار 

  .ىل زيادة االنتاجيةالنفيس ومدى ما يتمتع به الفرد يف عمله من توافق وتكيف يؤدي إ

وهكذا نستطيع ان نتصور بأن نقص الكفاية يف العمل هو مؤرش واضح عىل مـا   

يواجهه ويعانيه الفرد من حاالت االضطراب النفيس والضيق والقلق و بالتايل قـد يـؤدي 

  .ذلك إىل اعاقة  كفاءته وقدرته عىل ان يعمل بقدر ما تسمح به قدراته وامكانياته

  :الذاتمفهوم : ثالثاً 

تعترب فكرة الفرد عن ذاته من الركائز االساسية للشخصية، وبـال شـك يف عمليـة   

التوافق وال بد لنا يف ضوء ذلك أن نوضح ان الذات هي فكرة الشخص عـن نفسـه، ومـا 

يعرتيه من افكار ومشاعر يكّونها الفرد عن نفسه والصورة التي يكونها يف داخلـه وهـي 

اته وحدود امكانياته، فقد يتصور الشخص بـأن لـه قـدرات تتمثل يف فهمه العميق لقدر 

عقلية أو جسمية عالية، ويف واقع األمر بـأن هـذا التصـور غـري صـحيح، مـام قـد يـدفع 

  .بالفرد إىل أن يصاب باالحباط

وقد يرى الفرد نفسـه شخصـا ذا قيمـة اجتامعيـة، ومرغـوب فيـه، وهـذه هـي   

ون اليه بنوع من التقدير واالحرتام ملا لديه عالقة الفرد باآلخرين التي تجعل منهم ينظر 

من قيم اجتامعية واتجاهات منطقية ومبادئ تشعره بنـوع مـن االحـرتام ورضـا لنفسـه 

ولآلخرين، وقد يرى نفسه شخصا عديم القيمة ال ميثل شيئا بالنسبة لألفـراد الـذين هـم 

قويـاً يف قبـول أو  حوله فنظراتهم هذه سواء كانت ايجابية أو سـلبية فإنهـا متثـل عـامالً

  .رفض هذا الفرد، وبالتايل التأثري يف عملية التوافق

ونظرة الفرد إىل نفسه ال بد ان تكون ذات مثالية وان يعرف الفرد نفسـه جيـداً   

  .لتحقيق ما يصبو اليه من كاملية ومثالية
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  شمول نشاط الفرد وتنوعه: رابعاً 

إىل العناية بـالنمو الجسـدي نحن بحاجة إىل تنوع وشمول النشاط،  كام نحتاج   

واالهتامم بصدقنا وعالقتنا االجتامعية، فال يقترص اهتاممنا عىل جانب واحد، بـل يجـب 

الرتكيز عىل جميع جوانب النمو االخـرى، واذا اقترصـ اهتاممنـا عـىل جانـب واحـد مـن 

 جوانب النمو فسيؤدي حتام الىاختالل بنّي يف التوازن النفيس ويضيف املؤلف بـأن هـذا

ميكن ان نشبهه بوجبة الطعام الصحية التي ال بد ان تحتوي عىل العنارص املختلفـة مـن 

بروتينات وفيتامينات وال تكون وجبة صحيحة، مفيدة سـليمة باالكثـار مـن تنـاول لـون 

واحد من الطعام فقط، فال بد للتنويع من اجل ضامن عدم حصـول خلـل واضـطراب يف 

الصـفطي وآخـرون، . (الحصول عىل صحة نفسية جيـدةاجهزة الجسم املختلفة، وبالتايل 

٢٠٠٠(.  

  مدى كفاية الفرد يف مواجهة احباطات الحياة اليومية: خامساً 

تختلف قدرة الناس عىل تحمل الصـعوبات العاديـة التـي تـواجههم يف الحيـاة،   

فنجد ان بعض الناس يصلون إىل حالة مـن االنهيـار الشـامل عنـد تعرضـهم لالحباطـات 

وعىل العكس من ذلك بعض الناس تكون ذات صالبة قوية ازاء متاعب الحياة  البسيطة،

وأحداثها وعىل درجة عاليـة مـن التحمـل والصـمود، فدرجـة تحمـل الشـخص ملواقـف 

  ).١٩٧٣صموئيل مقاريوس، . (اإلحباط من أهم عالمات الصحة النفسية السوية

خر عىل مواجهة ظروف فالفرد دامئا ميد يده باحثا عن أداة تساعده بشكل أو بآ   

الخطر، فال بد له ان يعد نفسه للمواجهة دون الهروب، وذلـك ألنـه أمـام ظـرف جديـد 

مفروض عليه، وهو يحـاول ان يعدلـه يف مجـرى سـلوكه ليجعلـه مالمئـا ويتناسـب مـع 

ظروفه لذلك ال بد له ان يترصف من اجل مواجهة مـا يتعـرض لـه مـن احباطـات، فـإذا 

  .لذاته الرضا والراحة النفسية له ولآلخرينواجهها نجا منها وحقق 

  قدرة الفرد عىل تحمل املسؤولية: سادساً 

ال شك ان الشخص املتمع بقدر كبري من الصحة النفسـية هـو ذاك الفـرد الـذي   

يستطيع ان يتحمل املسؤولية ويستطيع اتخاذ القـرارات؛ ألن الهـروب منهـا دليـل عـىل 

  .ملتمتعة بالصحة النفسيةعدم النضج االنفعايل والشخصية غري ا
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فال بد  لالنسان الذي يريد الصحة النفسية أن يكون قـادرا عـىل اشـباع وارضـاء   

حاجاته االساسية ألن ذلك من اهم العوامـل املبـارشة إلحـداث التوافـق النفيسـ والـذي 

بدوره يؤدي إىل الصحة النفسية التي تسعى مـن اجلهـا املجتمعـات واالفـراد، فالصـحة 

جعل الفرد مرتاحاً بعيدا عن مظاهر االضطراب والقلـق وتجعلـه فـردا مقبـوال النفسية ت

  .اجتامعيا وراضياً عن نفسه وعن اآلخرين

  :الصحة النفسية عرب التاريخ

ويف مجال دراسة علم الصحة النفسية ال بد لنا ان نتسائل هل هـو علـم قـديم   

ات كثـرية حتـى وصـل إىل أو حديث؟ ويف االجابة عن هذا السؤال وأنه يف مراحل وتطور 

وقته وصورته الحالية وقد تطرقت يف اللمحة التاريخيـة عـن الصـحة النفسـية إىل بيـان 

  .العيوب وامليزات التي متيز الصحة النفسية يف كل العصور واملراحل

ويشعر القارئ واملتبع لتطور تاريخ الصحة النفسية بأن جذورها متتد بعيـدا يف   

انها ليسـت وليـدة االمـس أو اليـوم، بـل ظهـرت منـذ ظهـور  أعامق التاريخ، ويدل عىل

اإلنسان وتطورت بصورة موازية لتطوره، فمنذ وقت بعيد يف التاريخ كانت السلطة بيـد 

كبري االرسة أو شيخ العشرية، وكان العرف يقيض بالتخلص من غري القادرين عـىل العمـل 

ؤسـاء العشـائر قتـل العجـزة من اجل الجامعة، ويشري قانون حمورايب إىل انه من حـق ر 

 ٥٢٩واملتخلفني ذهنيا، وقد جر التأكيـد عـىل هـذا املبـدأ يف القـانون الـذي صـدر سـنة 

  ).١٩٩٤القذايف رمضان، . (ميالدية

وقــد لــوحظ ان االضــطرابات النفســية والعقليــة وهــي مــن عالمــات اضــطراب   

رت الكتابـات الصحة النفسية كانـت مـن الظـواهر املعروفـة منـذ آالف السـنني، اذ اشـا

بالقضاء عـىل قطيـع مـن ) أجاكس(إىل قيام البطل االغريقي  .الدينية واألساطري املتوارثة

  .االغنام متوهام بأنه كان يحارب جيشا من االعداء 

وقد اتجه اإلنسان القديم يف محاوالته لفهم نفسه وإزالة الغموض من املحـيط   

ري أنواع السلوك الشاذ أو غري السـوي بالظواهر من حوله ومل تكن مفهومة لديه إىل تفس

عىل انه نتاج انحراف اإلنسان وسوء سلوكه وغلبة االتجاهات والنزعـات الرشـيرة عليـه، 

  .كام ارجعوه احيانا إىل تقمص االرواح الرشيرة وسيطرة الشياطني عىل بعض االفراد
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عي أو ونظراً ألن لكل ثقافة معايري متفق عليها ووظيفتها تحديد كل ما هو طبي  

شاذ فقد اتجـه اإلنسـان القـديم إىل تفسـري الظـواهر املرضـية أو الشـاذة إىل معتقداتـه 

النابعة من االميان بالقوى الغيبيـة، كـام سـاد االتجـاه إىل اطـالق تسـميات خاصـة عـىل 

) IDTAايـدتا (افراد الجن ويـدعى ) ريم وسمزفيل(اصحاب السلوك غري السوي ويشري 

امليالد وكانت وسـائل العـالج املتاحـة لـديهم هـي الرتانـيم  قبل ٢٠٠٠وذلك حوايل سنة 

  ).١٩٨٤القذايف رمضان، . (الدينية والطقوس السحرية وما شابه ذلك

وكان لألطباء العرب واملسـلمني مسـاهامت ال ميكـن انكارهـا يف مجـال الصـحة   

ــنيف  ــخيص وتص ــات التش ــوا يف عملي ــد برع ــيل، فق ــ والعق ــب النفيس ــية والط النفس

ات والعالج مبا يف ذلك العالج الدوايئ والنفيس والبيئي بشـكل ال يختلـف كثـريا االضطراب

وكانـت لهـم مـدارس واتجاهـات علميـة ذات عالقـة باملـدارس . عام هو مسـتخدم اآلن

العالجية الحديثة من تحليل نفيس أو عالج سلويك، كـام اهتمـوا بالعالقـة العالجيـة بـني 

خري واظهـروا لـه مـن صـنوف التقبـل واالحـرتام الطبيب واملريض فأبدوا اهـتاممهم بـاال 

  .واالهتامم واملودة واأللفة ما كان يساعده عىل الشفاء

وكام اهتمت السلطات بإنشاء املستشفيات فقد اهتم االطبـاء مبسـائل الوقايـة   

فأبرزوها وألحوا عىل رضورة التعريف بها واتباعها، وهكـذا كانـت الصـحة النفسـية لهـا 

احلهـا املختلفـة التـي وإن دلـت عـىل يشء فتـدل عـىل اهميـة هـذا تاريخها وتطـور مر 

  .املوضوع يف تحقيق التكيف لدى الفرد ويف بناء السلوك االنساين

  :الطب الوقايئ

نظراً النتشار األوبئة فقد تأثر كثري من االطباء بالنواحي الجديدة للطب الوقـايئ   

  .public healthوالصحة العامة 

الراهنة كثريا، واتجه الطب نحو توسيع مفهـوم املـرض  ومن ثم تعقدت الصورة  

بحيث يشمل اعراضا اكلينيكية فرعية، كام اهتموا بالعوامل التي تسـبق املـرض، وميكـن 

اثباتها، واهتموا بدراسة نتائج الفحوص املعملية واالكلينيكية التي ميكن ان تتنبأ بتطـور 

العالجيـة، مثـل عـالج العالمـات املرض، وأصبحت هذه النتائج اساسا لعدد مـن الطـرق 

  املبكرة ملرض الرشيان التاجي وضغط الدم املرتفع، وقد نشأ اهتامم متزايد ملساعدة 
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االفراد الذين ليست لديهم اعراض عىل ان يقومـوا بـاالداء واملهـام عـىل افضـل مسـتوى 

اصـبح  ومل تصبح أهدافاً محصورة يف استعادة املريض توازنه السابق، وامنـا. بالنسبة لهم

من املمكن التنبؤ بأن املناحي الوقائية سوف تصبح قوية بصورة متزايدة يف جميع فروع 

  .الطب، ويرتتب عىل ذلك تأكيد اكرب عىل الفروق الدقيقية بني الصحة والسواء

ومن بني االتجاهات املعارصة يف الطـب، تأسـيس فـرع جديـد للكشـف املبكـر   

ف االستهداف للمرض والقابليـة لـه لـدى امنـاط للقابلية للمرض والذي يهدف اىل اكتشا

مختلفة من االفراد، حيث تجمع كمية كبرية من البيانات عن الخصائص املميزة لألفـراد، 

ثم تحلل اتجاهات القيـاس، وتالحـظ الفـروق داخـل الوقـت، وتحلـل البيانـات وتعـزل 

عقـود عـىل أن العنارص التي ترتبط ارتباطا جوهريا مع غريهـا مـن املتغـريات، واألمـل م

تحليل هذه البيانات ستؤدي إىل تطوير طرق فنية تسـمح بالتـدخل املبكـر لوقـف سـري 

املــرض، وهــذا املنحــى يعيــد تعريــف املــرض حتــى يشــمل مــدى اوســع مــن الظــواهر 

املستبعدة حتى اآلن، ويرتتب عىل ذلك اهتامم اكرب بالجانب السوي من املجال مبـا كـان 

  .يف املايض

ه نحو املنحى الوقايئ إىل مناذج جديدة للتكيف واملرض ويؤكـد ولقد أدى االتجا  

ــية  ــل النفس ــم دور العوام ــاف لفه ــري ك ــوجي غ ــدخل البيول ــىل ان امل ــاه ع ــذا االتج ه

واالجتامعية يف تطور املرض، وبزيادة املعلومات عـن اجهـزة الكـائن العضـوي املعقـدة، 

اعرتافـاً متزايـدا اآلن اصبح من الصعب التحدث عن معيار واحد للصـحة كـام ان هنـاك 

بأن امناطا خاصة لسوء التوافق أو الزمالت شـبه االكلنينكيـة ميكـن ان توجـد لـدى فـرد 

يبدو سويا لآلخرين، وميثل هذا النموذج مثـاال للتفكـري الطبـي املتقـدم والـذي يختلـف 

  .بدرجة مذهلة عن منوذج كوخ

وقـد اكـد ان وكان ريل يف طليعة من حـاول تحديـد معنـى السـواء يف الطـب،   

االختالف بني اآلدميني كبري لدرجة انه ال ميكن التعبري عن منط واحد جامد للسـواء وبـني 

يعمل كل من : أثر البيئة وتغري االدوار يف تحديد مفهومنا عن السواء، فرضب املثال اآليت

كاتب البنك وعامـل املـنجم يف بيئتـني مختلفتـني متامـا، ويسـتخدم كـل مـنهام مهـارات 

خاصة، وميكن ان يكون كاتـب البنـك خاليـا مـن اعـراض املـرض اثنـاء عملـه يف  واجهزة

مكتبه يف املدينة، ولكنه اذا انتقل إىل بيئة مختلفة متاما كأن يكون مستكشفا للقطب أو 
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جنديا يف الجيش، فقد ينهار جسميا أو انفعاليا برغم تكيفه السابق، والذي يشري إىل انـه 

م الذي عاىن من مؤثرات متجمعـة منـذ الوراثـة الضـعيفة اما عامل املنج. سوي بوضوح

وسوء التغذية وضغوط املهنة يف املراهقة، فقـد يكـون متمكنـا بصـورة افضـل يف مهنـة 

عامل منجم بالنسبة إىل فرد قوي جاء للعمل مع املنجم دون استعداد، ومـن ثـم ميكـن 

  .مالقول بأن القدرة عىل التكيف لعمل معني تفوق الكفاءة بوجه عا

وقد كان لهذا املدخل تأثري كبري اورده الدكتور احمد عبدالخالق يف كتابه اصـول   

  ).١٩٩٣عبدالخالق أحمد، : (الصحة النفسية يتضح فيامييل

  .وضع تعريفاً احصائياً بسيطاً للسواء يف الطب، ووجوب تضمني التغريية يف أي منوذج -١

  .حضارية والوبائيةتأكيد نسبية مفهوم السواء من وجهات النظر ال -٢

  .وضع حدود عىل الثنائية البسيطة للصحة واملرض -٣

االهتامم بالسياق الذي يتطلب التكيف، ويتفق هذا املنحى اتفاقا جيـدا مـع غالبيـة  -٤

  .التطورات يف العلوم السلوكية

 Neurlisالعصاب النفيس 

يقصـد بـه إىل أن العصاب " الشخصية والصحة النفسية"ويشري املؤلف يف كتابه   

املرض النفيس، حيث تتغري الشخصية تغـريا جزئيـا ولكنهـا ال تتصـدع متامـا، فتقـل صـلة 

املريض بالواقع سليمة مـن الناحيةالشـكلية فـيام  يحـافظ عـىل مظهـره ويظـل سـلوكه 

معقوال إىل حد كبري وان كانت تشوبه بعـض الغرابـة، كـام انـه ال تحـدث اضـطرابات يف 

ويكـون اضـطراب التفكـري محـدودا ومنبهـا عـىل املـريض  اللغة والتعبري بشكل ملحوظ

وال توجـد هلوسـات سـمعية ). الفوبيا(نفسه كام يحدث يف حاالت الوساوس أو الخوف 

ويظـل املـريض قـادرا . أو برصية ويظل محتوى الالشعور مستبعدا عن السلوك الظـاهر

املرض، الضـعف عىل اقامة حوار مع اآلخرين، ويأخذ العصاب صورا اهمها القلق، توهم 

الوسـاوس القهريـة، االكتئـاب، واشـكال اخـرى مثـل ) الفوبيا(النفيس، الهلوسة، الخوف 

  ).١٩٩٩الداهري صالح، (  ."عصاب الحرب وعصاب الصدمة

    



    

٥١ 

وميكننا ان نتصـور العصـابية عـىل انهـا متصـلة أو ذات  قطبـني؛ اولهـام ميكـن تسـميته 

بالضــعف الوجــداين أو العصــابية وبــني بــاالتزان الوجــداين، امــا القطــب الثــاين فيســمى 

  .القطبني يحتل االشخاص املختلفون مواضع مختلفة

وعــىل ذلــك فالعصــابية ليســت هــي االضــطراب ، وال املــرض النفيســ بــل هــي   

  .االستعداد لإلصابة بالعصاب يف املواقف العصبية

ويشري الدكتور مدحت عبداللطيف يف كتابه الصحة النفسية والتفوق الـدرايس،   

إىل ان العصابية عبارة عـن بعـد اسـايس متصـل مـن االتـزان االنفعـايل إىل ضـعف األنـا 

املستعدة لالصابة بالعصاب يف املواقف العصبية، ومعنـى ذلـك ان العصـابية تعـد بعـدا 

اساسيا من ابعاد الشخصية امكن الكشف عنها بواسطة بحـوث الشخصـية القامئـة عـىل 

ر الدراسـات وتواترهـا واتفاقهـا عـىل اسـتخراج هـذا اساس التحليل العاميل، ونظرا لتكرا

  ).١٩٩٣عبداللطيف مدحت، ( .البعد أصبح يتميز بالشيوع

وتعترب الُعصابات اكـرث االضـطرابات السـلوكية شـيوعاً، ويعتـرب القلـق القاعـدة   

األساسية املشرتكة يف مختلف أنواع الُعصب، والنظرة السائدة للعصبات ال تعتـربه مرضـاً 

ا تعتربه مناذج خاصة من السلوك قوامه استجابات خاطئة ملواقف الحيـاة تـدل مبقدار م

عىل ازمة يف تكيف اإلنسان  مع نفسه وبيئته وتثري هذه األزمة شـعوراً غامضـاً بالضـيق 

ويبـدو أن مشـكالت الحيـاة الحديثـة تثـري القلـق . والتوتر بفعالية االستجابات الخاطئة

يحــدث يف أي عمــر، ولكنــه يتزايــد بــني املراهقــة وتــدفع إىل العصــاب الــذي ميكــن أن 

االعــراض العامــة التــي تشــرتك فيهــا مختلــف االســتجابات  اجــامل والثالثينــات وميكــن

  :ييل العصابية مبا

  .شعور داخيل غامض وعام بالضيق واالنزعاج يرتك املصاب مراهقاً  -١

  .بقةتنشأ العصابات جميعا عن مواقف حياتية صعبة وصدمات انفعالية سا -٢

ال توجــد علــة عضــوية يف العصــابات األمــر الــذي يجعــل مــن اعراضــها اســتجابات  -٣

  .مصطنعة

  .تغلب العصابات يف حالة األشخاص املكبوتني أو غري الناضجني عاطفيا -٤

تعترب العصابات تعابري عن رصاعات نفسية ال شعورية وتجسيداً للتثبت عىل مرحلـة  -٥

  .هاتطورية طفلية سابقة أو نكوص إلي



    

٥٢ 

والعصاب من اكرث االمراض شيوعاً وكثرياً ما نشـهد الكثـري مـن األفـراد يشـكون   

رصاعاً واضطراباً نوم وتوهم مرض، ويف الحقيقة هم اناس ليسوا بحاجـة إىل عـالج طبـي 

  .وامنا يحتاجون إىل يش من االهتامم واملساندة والتشجيع والوصول إىل منابع املرض

فروقاً بني العصاب وبني املرض العصبي، فالعصاب ال واشار املؤلف إىل أن هناك   

يتضمن تلفا يف الجهاز العصبي وال يرجع إىل اضطراب فسيولوجي ترشيحي، ولكنه 

اضطراب وظيفي دينامييك انفعايل املنشأ، ويظهر يف األعراض العصابية بينام املرض 

ل الشلل النصفي أو العصبي يعد اضطرابا جسمياً ترشيحيا أو تلفا يف الجهاز العصبي مث

  .الشلل الرباعي

وتتصف االضطرابات السلوكية التي ترافق العصاب بواحد أو اكرث من األعـراض   

  :التالية

  ٠ميول عدوانية مكبوته تتجىل يف اتصاف العصايب بالهزء والسخرية والعناد -١

العنة شذوذ يف النشاط الجنيس يتظاهر يف إشباع الغريزه بوسائل غري طبيعية وظهور  -٢

  .والربود الجنيس

اضطرابات يف النوم تتظـاهر عـىل شـكل أرق وصـعوبه يف الـدخول يف النـوم وتقطـع  -٣

  ٠النوم بأحالم وكوابيس مزعجة

الشعور باالعياء والتعب الجسمي إىل حد يؤدي إىل عدم القدرة عىل الرتكيز واالنتبـاه  -٤

  ٠والتشاؤم

وهــي (م وســلس البــول واللزمــات اضــطرابات وظيفيــة مختلفــه كاللجلجــة يف الكــال  -٥

  ).١٩٩٩الداهري صالح، ( ٠)حركات يكررها العصايب بشكل غري شعوري

وتتسم الشخصية العصابية مبجموعة من الخصائص وان كانت هذه الخصائص 

تأخذ صورا متباينة من حالة ألخرى ، وأهم هذه الخصائص بصفة عامة عدم القدرة عىل 

, جسمية_ القلق والخوف وبعض االعراض النفسيةتحمل الضغوط ورسعة االستثارة و 

وعدم الرضا والشعور , واالعياء, والصداع النصفي, وفقدان الشهية, كاضطراب الهضم

والقاء اللوم عىل اآلخرين أو عىل الحظ  يف مواقف , بضعف الثقة يف الذات والحساسية 

  .س أهم صور للعصابويعترب القلق واالكتئاب والوساو ٠) الهسترييا(الفشل أو االحباط 



    

٥٣ 

ويف دراسة قام بها جني كابنهام ودونالد سرتاسربج اللقاء الضوء عـىل العالقـة بـني 

مـن ذكـور ) ٣١٠(ينة قوامهـا عالعصابية وعملية تبادل الكشف عن الذات و وذلك عىل 

طالب الجامعة واسفرت النتائج عن اختالف العصابيني عن األسوياء يف أن العصابيني غري 

عيار تبادل الكشف عن الذات حيث أن عملية انفالتهم وعدم رغبتم يف الكشف واعني مل

  .عن ذواتهم تجعلهم ال يفهمون املعايري االجتامعية املرعية

وعى العصابيون عملية التفاعل  النفيسـ عـىل كشـف الـذات لقـاموا  وحتى لو  

ألنهـم قـد بتجنب املواقف التي تتطلب اظهار قـدر أكـرب مـن املـودة أو االلفـة، وذلـك 

  ).١٩٩٩الداهري صالح، ( .يجدون صعوبة يف الثقة باآلخرين

واالضطرابات العصابية هي اكرث االضطرابات النفسـية حـدوثا مبعنـى أنهـا اكـرث   

انتشارا من االضطرابات الهذائية ويعيش كثري من العصابيني حياتهم بيشـء مـن املعانـاة 

  .لطبيب النفيسدون أن يفكروا يف استشارة املعالج النفيس أو ا

وهكذا فالعصابية كبعد من ابعاد الشخصية احتلت مكانـة مـن البحـوث التـي   

له ارتباطات متباينـة  تتناول الشخصية واستقر األمر عىل أنها بعد شائع ، وان هذا البعد

  .ببعض املسميات الباثولوجية والسوية يف الشخصية

اولـة الفـرد لتحقيـق التـوازن وهكذا تبدو الصحة النفسية لها االثر البالغ يف مح  

بني دوافعه املتصارعة، ومقابلة ازمات الحياة وتحقيق األهداف التـي يريـدها يف حـدود  

  .امكانياته وقدراته

وميكن القول إن اإلنسان كائن حي يبحث عن الصحة النفسية ذلك أن تحقيـق   

الهــدف الصــحة النفســية، وتحقيــق ســالمة العقــل، وراحــة البــال، تهــدف بالوصــول إىل 

االسمى واالعىل إال وهو النفس املطمئنة التي هي الغاية القصوى وهدف مرتجـى لـدى 

  .غالبية البرش، كل يرمي إىل تحقيقه ويسعى سعيا نحوه، وميشون يف اتجاهه

  :التكيف النفيس

التكيف مفهوم مستمد من علم البيولوجيا كام حددته نظريـة دارويـن، حيـث   

يحاول أن يالئم نفسه والعامل الطبيعي الذي يعـيش لكائن الحي يشري هذا املفهوم  إىل أن ا

  فيه من اجل البقاء وعىل هذا ميكن وصف السلوك اإلنساين علىانه رد فعل لكثري من  مطالب



    

٥٤ 

البيئة الطبيعية امللحة ولـيس األمـر قـارصاً عـىل اإلنسـان يف مواءمتـه يف البيئـة بـل إن  

 سبحانه وتعاىل الكائنات عمومـا القـدرة الحيوان نفسه يحاول أن يتكيف حيث منح هللا

غريـب (.التي تساعده عـىل التكيـف والـتالؤم مـع الظـروف املاديـة والطبيعيـة السـيئة

  .)١٩٩٩عبدالفتاح، 

وقد برزت عدة مفاهيم أثناء تناولنـا تعـاريف الصـحة النفسـية كحالـة تصـف   

مـن اآلخـر ولـو حاولنـا  الفرد يف القدرات التكيفية وكان بعض هذه املفاهيم اكرث بـروزاً 

البحث عن أكرث هذه املفاهيم بروزاً عىل االطالق فيام تناولناه من مفهوم التكيف الذي 

يشري إىل إنه خري وسيلة أو دليل ميكن االعتامد عليـه يف التعـرف عـىل الصـحة النفسـية 

لدى أي فرد هو تكيفه العام والذي فّعلنـاه بعـد ذلـك إىل التكيـف الشخيصـ والتكيـف 

  .جتامعياال 

وميكن أن نقارن بني الصحة النفسية وسوء التوافـق، فـنالحظ الصـحة النفسـية   

تقود الىالتوافق وإذا اعتربنا الصحة النفسية هي املتغري املستقل فإن التوافـق الشخيصـ 

واالجتامعي للفرد يعد مبثابة املتغري التابع كـام ميكـن أن نعتـرب التكيـف النـاجح يـؤدي 

محمـد الطيـب، ( .ة النفسـية، وهنـا يعـد التوافـق العامـل املسـتقلبالرضورة إىل الصح

١٩٩٤.(  

ــان    ــان مرتابطت ــف النفيســ والصــحة النفســية عمليت ــذا نالحــظ أن التكي وهك

  .ومستمرتان مع منو اإلنسان

  :خصائص عملية التكيف

تتسم عملية التكيف بعدة خصائص يكون لها أثـر بـالغ بالوصـول بـالفرد إىل درجـة   
توافق والصحة النفسية وميكن االعتامد عـىل هـذه الخصـائص بصـورة أساسـية يف عالية من ال

فهم عملية التكيف وكيفية وصول األفراد إليها كام ميكن من خالل هذه الخصائص أن نستمد 
كـام . الدرجـة مـن التوافـق ذهإىل هـ لهممنها مؤرشات واضحة للحكم علىاالفراد ومدى وصو 

امذج املقدمـة يف معـايري وخصـائص أن نسـتمد منهـا أسـلوبا ميكن ومن خالل االطالع عىل الن
  :عالجيا يساعد يف منهج ميكن تطبيقه ومن هذه املعايري

لتكيف علىانها عملية ارادية ميكن أن يصل إليها بكامل ارادتـه ورغبتـه اينظر إىل عملية  :أوالً
ل عـىل من خالل ابتعاده عن ما هو من شأنه أن يصل اإلنسان إىل طريق مسدود تعم

  .إيجاد تربه خصبة من شأنه أن تحيد باالنسان عن السوء



    

٥٥ 

وذلـك بتعـديل بعـض ) بيئته الداخلية(قد يغري الفرد يف عملية التكيف من نفسه  :ثانياً 

سلوكياته السيئة كالعناد أو التامرض إذا واجهته مشكلة أو تغري أهدافه وتعديلها 

رجيـة كـأن يبحـث الفـرد عـن ف مـع البيئـة الخايوقد يكون التغري من أجل التك

سكن جديد اكرث سعة بعد أن كرث عدد أوالده مثـال عـىل تغـري البيئـة املاديـة أو 

تغري (يغري نظاماً كان سائدا يف أرسته أو يطالب بتغريها يف أحد النظم االجتامعية 

ملخص ذلك أن الفرد يف عملية التكيف قد يغري من ذاته أو ) يف البيئة االجتامعية

  .مجتمعهيغري من 

مـع الواقـع، فكلـام  امهاتزداد عملية التكيف النفيس وضوحاً عندما يكـون اصـطد :ثالثاً 

هـذه العقبـات  نـتكانت العقبات التي مير بها الفرد تتصف بالقوة والتعقيـد كا

جديدة وغري تقليدية خارجـة عـن خـربة اإلنسـان، وأبـدى اإلنسـان معهـا تكيفـاً 

العوائـق واملشـاكل الضـحلة  لـذي يبديـه يفملحوظاً كان هذا اجدر من التكيف ا

  ).١٩٩٨محمد الطيب، ( .وغري  املعقدة

تتأثر عملية التكيف بالعوامل الوراثية والوراثـة السـيئة تجعـل الفـرد قـارصا عـن  :رابعاً 

اوزيـادة حساسـية انفعاليـة نتيجـة عوامـل  عقـيلالتكيف فمثال املصاب بـنقص 

ىل التكيـف حتـى لـو كانـت العوائـق وراثية سيؤثر ذلك حتام عىل عدم قدرته ع

  .بسيطة

حيث اشارت بعض الدراسات التي تـم إجراؤهـا عـىل عالقـة العوامـل الوراثيـة   

إىل أن هناك عالقـة بـني اضـطراب ومشـكالت يف الشخصـية فمنهـا مـا  سيةوالصحة النف

يتعلق بسامت الشخصية مثل التشاؤم أو العزلة أو السلبية أو االنطـواء أو العصـابية أو 

  .غريها من االضطرابات املتصلة بالشخصية ومنها ما يتصل بالعوامل الوراثية

لتكيف والتوافق النفسية عملية مستمرة وديناميكية مرتبطـة مـع اتعترب عملية  :خامساً 

حياة اإلنسان وتعترب سمة من السامت امللتصـقة بالحيـاة مـن املهـد إىل اللحـد ، 

كيف النفيس والتي كانت تهـدف أساسـا وذلك انطالقا من الهدف وراء عملية الت

إلشباع دوافع وحاجات األفراد الحيوية الالزمة لحفظ حياتهم واعطائهم األسلوب 

  .)١٩٨٦عبدالحميد الهاشمي، (.األمثل للعامل مع املشكالت الحياتية املختلفة
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تتوقف درجة الصحة النفسـية عنـد الفـرد عـىل مـدى قدرتـه عـىل التكيـف يف  :سادساً 

املختلفة فكلام تعددت مجاالت التكيف وزادت كان ذلك دليال عـىل أن  املجاالت

الفرد يتمتع بدرجة عالية من الصـحة النفسـية، والعكـس صـحيح، حيـث توجـد 

ــد ــا ةمجــاالت عدي ــف منه ــاج إىل حســن التكي ــدين : تحت الجســم والجــنس وال

والسياسة واالقتصاد، وكذلك النواحي االجتامعيـة، ولكـن هنـاك مجـاالت معينـة 

يكون التكيف فيها اكرث أهمية وأثرا عىل صحة الفرد، ومن هذه املجاالت املجـال 

  .العمل والدراسة لاالرسي ويف مجا

أي سلوك يشبع حاجة لدى الفرد أو يخفف من توتره هـو سـلوك تكيفـي سـواء  :سابعاً 

أمـا . كان هذا السلوك سويا أو شاذا فرشاء الطعام إلشـباع الجـوع سـلوك تكيفـي

الطعام فهو سلوك تكيفي سيئ وكلام زاد التكيـف الحسـن كـان ذلـك رسقة ذلك 

  .)١٩٩٠فوزي جبل، (.دليل عىل صحة الفرد النفسية

  :العوامل األساسية التي تساعد عىل التكيف

بعد أن تناولنا أهم خصـائص عمليـة التكيـف النفيسـ نـأيت هنـا لتوضـيح أهـم   

تكيـف لـدى األفـراد، حيـث ميكـن العوامل األساسية التي تساعد عىل إيجاد مثل هذا ال

اعتبار أن هذه العوامل ال بد منها من اجل الوصـول إىل درجـة الصـحة النفسـية حيـث 

  :بدون هذه العوامل ال ميكن أن يصل الفرد إىل درجة السوء ومن أهم هذه العوامل

  إشباع الحاجات األولية والحاجات الشخصية: اوالً

ضــوية أو الفســيولوجية كالحاجــة إىل ويقصــد بالحاجــات االوليــة الحاجــات الع  

الطعام والرشاب والجنس التخلص من فضالت الجسم والحاجة إىل النوم والراحة، وهـي 

يتعـرض اإلنسـان للهـالك واملـوت؛ لـذا فهـي  وبـدونهاحيـاة للحاجات اشـباعها رضوري 

ر وتـأيت الحاجـات الشخصـية مثـل االنـتامء والحـب والتقـدي. وداً بهـامـز حاجات يولد الفرد 

والحاجة إىل األمن واالستقرار ضمن هذه الحاجات التي ال بد من اشباعها، فعدم االشباع ملثل 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(هذه الحاجات يعمل عىل إيجاد حالة من التوتر لدى هذا الشخص
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  العوامل الفسيولوجية: ثانياً 

ومـا تضم هذه العوامل فئـة كبـرية مـن العنـارص التـي تعـود إىل بنيـة الجسـم   

يحمله الفرد معه منذ تكوينه وما يناله من تـأثره بحـاالت عارضـة أو طارئـة وميكـن أن 

يعود بعض هذه العوامـل إىل الوراثـة أو كـدمات أو اصـابات تصـيب الـرأس أو أي مـن 

حيـث ميكـن . اجهزة الجسم أو االمراض التي تصيب الفرد قبـل أو بعـد والدتـه مبـارشة

ة بالغة األهمية باعتبارهـا تشـكل األسـاس الـذي تبنـى هذه املرحلة عىل صور  النظر إىل

عليه عملية التكيف فال بد من أن تكون هذه العوامـل الفسـيولوجية عاديـة وسـوية ال 

يشعر بها، اضطراب حتى ينعم الفرد بالصحة النفسية إن أي خلل يصيب أيـاً مـن هـذه 

  .عملية التكيف العوامل سوف ينعكس اثره الضار عىل صحة الفرد النفسية مام يعيق

  تعلم مهارات التكيف: ثالثاً 

إن عملية التكيف عملية دينامية مستمرة تقتيض التعليم املستمر فيـه ليسـت   

بأي حال عملية موروثة بل مكتسبة، وال شك أن تعلم مهارات التكيـف إمنـا يف املراحـل 

خـربات  املبكرة من عمر الفرد؛ لذلك فإن التكيف يعتـرب محصـلة ملـا مـر بـه الفـرد مـن

وتجارب أثرت يف تعلمه الطرق املختلفة التي يشبع بها حاجاته ويتعامـل بهـا مـع غـريه 

يف مرحلة الطفولة يتم معرفة وتعلم مهـارات  هامن الناس، وقد أشار الكاتب إىل أن اغلب

التكيف أن هذه الفكرة توضح اثر السنوات األوىل من عمر الفرد عـىل حياتـه املسـتقلة 

ية التنشئة االجتامعية يف إحداث الصحة النفسية لألفراد ، حيـث اتبـاع كام ركز عىل أهم

أساليب إيجابية يف تنشئة االطفال يساعدهم يف تعلم املهارات والعادات الالزمة لعمليـة 

  .)١٩٩٩غريب عبدالفتاح، (.التكيف

  املظاهر الجسدية الشخصية: رابعاً 

احـداث التكيـف لـدى اإلنسـان، تشري هذه النقطة إىل العوامل الجسدية واثرهـا يف   

حيث يلعب هذا العامل بصورة كبري يف احداث التكيف النفيس  لديه وتجب اإلشارة هنـا إىل 

الطريقة التي يدرك فيها الفرد ما يحبه اآلخرون وما يكرهونه وإدراكه عدم وجود ذلـك لديـه 

دانـة الزائـدة صـفة يكون القهر املفرط أو الب الذيوفق رغبات اآلخرين وما يؤثرون، فالشاب 

  .لجسمه يدرك أن ذلك ليس مام يؤثره الناس وميكن أن يؤثر عىل توافقه االجتامعي
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  املستوى االجتامعي والثقايف: خامساً 

الدميقراطية وجود فئات اجتامعية ثقافية وذلك بتأثري من  يغلب يف املجتمعات  

رات بـني البلـدان رشوط املايض، وثقافـة الحـارض والـدخل اليـومي ونـوع املهنـة والهجـ

املختلفة فإذا أخذنا املجموعات االجتامعية املوجودة يف هـذه البلـدان وقمنـا بدراسـتها 

نجد أنها تعمل عىل أن تعرض مجموعة من املعـايري عـىل افرادهـا وهـذا مـن شـأنه أن 

يخلق نوعاً من عدم التوافق، كام أن هذا االختالف بني الجامعات اإلنسانية يخلـق نوعـاً 

  ).١٩٨٧نعيم الرفاعي، (. ضطرابمن اال 

  )املساملة(املسايرة : سادساً 

يعترب البعض أن التكيف منط من املساملة عىل أساس أن املسـاملة مـن طبيعتهـا   

البعد عن الرصاع والتصادم فاملسألة يف رأي هؤالء وهي نوع من التكيف والتوافق يكون 

الثقافيـة واالجتامعيـة فاملسـايرة أو للبيئة والتسليم لها خاصة البيئـة  النقيادعىل شكل ا

املساملة تعني خضوع الفرد للظروف واألحـوال التـي يعـيش فيهـا كـام تتطلـب منـه أن 

األنظمة التـي  يعدل أو يغري من اتجاهاته أو مشاعره، والفرد الذي يفشل يف املساملة مع

  ).١٩٩٨بط، محمد الها. (تنظم الحياة حوله يعترب فاشال يف االسهام بدوره نحو مجتمعه

  السينام والراديو والتلفزيون والكتب املثرية: سابعاً 

الطلـب  ةبعد التطور الرسيع الذي شهده العامل وخاصة يف وسائل اإلعالم وزيـاد  

عىل هذه الوسائل والتعامل معها بشكل مستمر يف حياة اإلنسان اليوميـة سـيزداد تبعـاً 

مج أو قصـص ولـيس كـل مـا يقـدم لذلك تنافس القامئني عليهـا فـيام يقـدمون مـن بـرا

مساعدا عىل حسـن التكيـف بـل األصـح القـول إن يف الكثـري مـام يقـدم مصـدر للقلـق 

والشذوذ ويف دراسة قام بها تشارتزر عن السينام واملتفرجني مـن أن النـوم عنـد األفـراد 

نعــيم (.الــذين يشــاهدون أفالمــاً مثــرية يــؤدي إىل حــدوث اضــطرابات يف النــوم لــديهم

  .)١٩٨٧ الرفاعي،

  درجة تقبل اإلنسان لنفسه: ثامناً 

تعني هذه النقطة مدى تقبل الذات والذي يشكل االعرتاف املوضوع بكل صفات   

الفرد وقبولـه كل منها كجزء من الذات، فإن تقبل الفـرد لهـا عنـده مـن صـفات وقـدرات 

 ومـدى وإمكانيات يعترب من أهم عوامل الصحة النفسية، حيث إن فكرة اإلنسان عن ذاته
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غريــب (.إيجابيــة هــذه الفكــرة ترفــع اإلنســان للعمــل والتوافــق والرضــا عــن الــنفس

  .)١٩٩٩عبدالفتاح، 

  :العوامل التي تساعد عىل سوء التكيف

إن اإلنسان يف هذه اآلونة األخرية يعيش يف مجتمع متغري األطـوار تتغـري وتبـدأ   

تالحـق قـد ألقـى عـىل ظواهره بني لحظة وأخـرى وال شـك أن هـذا التغـري الرسـيع وامل

املجتمعات، وخاصة النامية منها العديد مـن األدوار ومطلـوب مـن الفـرد أن يعـيش يف 

هذا العرص وأن يتمتع بالصحة النفسية ليك يستطيع املساهمة الجـادة والفعالـة يف منـو 

يختلـف عـن القـرون السـابقة  هكام وأن هذا القرن الذي نعيشـ. هذا املجتمع وازدهاره

 هـذا عليه عرص القلق والتوتر،  فالحصول عىل الصحة النفسـية الجيـدة يف والذي أطلق

العرص إمنا هو طريق شاق وطويل تحيط به مشاكل وعقبات ال ميكـن حرصـها لتنوعهـا 

وتعقيدها، ويف ضوء ذلك ميكن أن نعزو الزيادة يف مختلـف أنـواع الشـذوذ السـلبي إىل 

  :االسباب التالية

يل حيث شـهد العـامل يف العقـد الثـاين والرابـع مـن هـذا القـرن عدم االستقرار الدو :اوالً

ــات العســكرية  ــور رصاعــات سياســية وانقالب ــامليتني، مــام أدى إىل ظه حــربني ع

والحــروب الســائدة والتــي تســتخدم فيهــا األســلحة املتطــورة كــالحروب الذريــة 

يف هـذا القطـب ) أمريكـا(وظهور ما يسـمى بالقطـب الواحـد وتفـرد  والكياموية

  .ستهتارها بالقيم والعامل أجمعوا

لقد عاش اإلنسان يف زمن كان للقيم الروحية والدينية يف سـلوكه مكانـا عاليـاً، أمـا  :ثانياً 

اآلن فقد تغري الحال فقد أصبحت السمة املادية هي السمة الغالبـة وذلـك نتـاج 

اء الحضارة املادية والصناعية حيث شعر اإلنسان بعزلة واغـرتاب وقـل التعـاون ور 

  .العدوان فانكمشت العالقات االجتامعية وانهارت الروابط االرسية

قلة ظروف العمل يف العرص الحديث والتي جعلت الفرد يقبل عـىل أي عمـل قـد   :ثالثاً 

ال تتناسب قيمه مع القيم املرغوبة لـدى الفـرد ، وكـذلك ال تتناسـب مـع ميـول 

  .الفرد وقدراته واتجاهاته
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ين الهائل الذي اصبح يجتاح العامل وخاصة الـدول الناميـة مـام أدى االنفجار السكا  :رابعاً 

 مـنإىل عدم توازن بني املـوارد واملرصـوف األمـر الـذي أدى إىل حـدوث العديـد 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، ( .اإلنسان بالقلق والتوتر بتالتي أصا يةاملشاكـل االقتصاد

رضوب الحيــاة حيــث إن  التقــدم التكنولــوجي والتطــور الرســيع واملتالحــق يف :خامســاً 

التقدم العلمي الهائل يؤثر عىل األفراد والجامعات يف مختلـف  جوانـب حيـاتهم 

  .مام أدى بالرضورة إىل تعقد العالقات االجتامعية

خصائص السكان حيث ادى التزايد الرسيع يف حجـم السـكان يف اآلونـة األخـرية  :سادساً 

الصعيد االجتامعي او االقتصادي  اىل ايجاد مجموعة كبرية من املشاكل سواء عىل

حيث ستزيد هذه التعقيدات من مهمة االفراد يف التكيف مع واقعه االمر الـذي 

سيرتك آثارا بالغة عىل نفسيته ويجعله اقل ثقة باملسـتقبل وميهـد لتكـوين بيئـة 

  .خصبة لنشوء املرض النفيس لديه

ري يف التـأثري عـىل باالضافة اىل هذه العوامل الخارجية والتـي تسـهم بشـكل كبـ  

الصحة النفسية للفرد وتعمل بصورة كبرية عىل احداث خلل وظيفي يؤدي بالفرد لعـدم 

القدرة عىل التصدي ملشكالته والعمل عىل حلها، مام يجعله يحيـد عـن السـوء النفيسـ 

وتفقده القدرة عىل السيطرة عىل نفسه وافعاله وتزداد اثر هذه العوامـل الخارجيـة اذا 

خلل يف الجهاز العصبي او خلـل يف النـواحي الجسـمية التـي تلعـب أثـراً يف  كان هنالك

احداث نوع من سوء التكيـف لـدى االفـراد ولكـن هنـاك اخـتالف واضـح يف أثـر هـذه 

العوامل عىل االشخاص فـيام بيـنهم وبـالرغم مـن تشـابه جميـع جوانـب الشخصـية او 

لف بينهم وهذا يفرس لنا اخـتالف مكوناتها واحدة عند جميع االفراد اال ان تكوينها يخت

االفراد عن بعضهم ويفرس لنا ايضا ملاذا يكون لكل فرد سامته الخاصة به التي متيزه عن 

غريهم من السامت هي التي تحدد اىل درجة كبرية سلوك الفرد وترصفاته ومدى تكيفـه 

  .يف الحياة واستجاباته ملؤثرات البيئة

بالنواحي الداخليـة هـي عوامـل جسـمية ولعل اهم هذه الجوانب التي ترتبط   

  .)١٩٩٢سيد مريس، (.وعقلية وعوامل نفسية
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  :العوامل الجسمية -١

لقد تم االشارة يف بداية الحديث عن الصحة النفسية انه يوجد عالقة وثيقة بني   

خلل يف مدى هذه الجوانب سوف يؤدي  أيصحة الفرد الجسمية وصحته النفسية وإن 

وضـعف البـدن يـؤدي بـالفرد اىل  جسـميةآلخر، فاعتالل الصـحة الاىل خلل يف الجانب ا

القلق والتشاؤم والنظرة اىل النواحي ومن هذا نستخلص ان االنسان الذي يتمتع بالبنـاء 

الجسمي السليم من حيث الحجم والقوة والحيوية والصحة سـيجعل منـه هـذا انسـانا 

ا ومحاولة التغلب عليها مـام ال قادرا عىل تحدي مشاكل الحياة املختلفة والصمود امامه

  :ولعل اهم ما يؤثر يف هذه الناحية هو. يقدر عليه الضعيف او السقيم

  .ضعف الجسم وسوء حالة الفرد -أ

حيث ان ما يحدث يف الجسم من خلل يف أعضائه يؤدي اىل اضطراب الوظـائف   

سـبب هـذا لتكيف وميكن ان يكـون الهذه االعراض، ومن ثّم  اىل إحداث حالة من سوء 

االختالل يف وظائف االعضاء يعود اىل اسباب داخلية او اسباب تتعلق بتغريات يف بعـض 

اعضائه الجسمية بفعل البيئة التي يعيش فيها، وهـذه التغـريات التـي تصـيب االنسـان 

تكون خارجية ال يقدر الفرد عىل التصدي اليها مثـل التغـريات التـي تصـيب االنسـان يف 

ملختلفة مثل سن املراهقة وما يرتبط بها من تغريات فسـيولوجية مختلف مراحل عمره ا

تعترب مبثابة تحول يف حياة االنسان تحمل معها مجموعـة مـن املشـكالت التـي تتطلـب 

التدخل او التعامل معها بصورة اكرث اهمية من املرحلة السابقة وكذلك مرحلة منتصـف 

القدرات الجسـمية العامـة وعـدم العمر او سن الشيخوخة وما يرتبط بها من تراجع يف 

  ).١٩٩٤حسن منيس، (  .القدرة عىل التعامل مع متغريات البيئة

  :الشكل العام والهيئة لألشخاص -ب

يؤثر الشكل العام بصـورة كبـري يف احـداث عالقـة قويـة بـني التكيـف والصـحة   

النفسية حيث انه يعطى صورة ايجابية بشـكل كبـري تعمـل عـىل تـدعيم صـورة الـذات 

  ).١٩٨٥الهندام ، (لك الشخص الذي ميلك منظر جميل ومناسب لذ 

حيث ان الشكل الجميل لشخص ما يدفعه اىل املغاالة يف تقدير ذاته فتصـيبها هـذه   

العملية بعقدة تضخيم الذات مام يجعله يتعامـل بفوقيـة مـع النـاس وهـذا يـؤدي اىل سـوء 

 ا الجانب مـن الشخصـية املتمثـل يفكام ان اعتامد االشخاص اىل هذ. عملية تكيفها مع الناس
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كلام اخذ هذا الجـامل . املظهر املناسب يؤدي مبثل هؤالء االشخاص اىل االحساس بالقلق

يزول مع التقدم بالعمر ويعترب هذا القلق الذي يصيب مثل هؤالء االشخاص عالمة عـىل 

ن القبـيح وقد يكون الشكل العام دون العادي او املألوف كاالنسـا. سوء الصحة النفسية

الطول او القصــري او الســمني او غــري ذلــك مــن اصــحاب العاهــات بــالشــكل او املفــرط 

والتشوهات سببا يف شعور الفرد بالنقص مام يدفعه اىل االنطواء واالبتعاد عـن اآلخـرين 

عـويض كـرد فعـل عـىل الشـعور بـالنقص والـذي تاو العدوان عليهم كصورة من صور ال

تقم عىل مساعدة الفرد يف تقبل ذاته ورفع تقـدير لذاتـه  سوف يزداد هذا الشعور ما مل

  .تجعله قادراً عىل التكيف مع هذه الحال

  :العاهات والتشوهات التي تصيب االنسان -ج

ان اصابة االفراد بعاهات او تشوهات تؤثر عىل فكرة الفرد عن نفسه كام يـؤثر   

عىل مدى تقبـل الفـرد او  عىل توافقه وتكيفه وعىل صحته النفسية ويتوقف هذا التأثري

عدم تقبله لهذه العاهات التي اصيب فيها وقدرته عىل التعامل معهـا تعـد اساسـاً هـام 

من األسس التي ميكن ان تعترب كمؤرش هام يف الحكـم مـن خاللهـا عـىل صـحة االنسـان 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(النفسية

  :الخلل الذي يصيب الغدد الصامء وغريها من الغدد -د

الخلل الذي يصيب الغدد يف جسم االنسان اىل اصابة االنسـان مبجموعـة  يؤدي  

من االختالالت يف نسبة االفرازات للمواد الكيميائية التي تعمل هذه الغدد يف افرازها يف 

الدم اىل احداث حالة من عدم االستقرار يف الحالـة االنفعاليـة للفـرد ومـام ال شـك فيـه 

تعددة يف مجال الطب النفيسـ ان الكثـريين مـن املـرىض نتيجة للدراسات االكلينيكية امل

الذين يعانون من امراض نفسية او عقلية يعـانون مـن خلفيـة انفعاليـة مضـطربة غـري 

مستقرة تكون هي االرضية الخصبة لبذور هذه االمراض التي تصيب االنسان ومن اهـم 

م االسـتقرار هذه الغدد التـي لهـا اهميـة كبـرية يف احـداث مثـل هـذه الحالـة مـن عـد

  :االنفعايل نتيجة لخلل يف افرازها هي

  



    

٦٣ 

  :الغدد الصامء .أ

حيث تفرز هذه الغدد افرازاتها بصورة مبارشة بالـدم وهـي مـواد ذات فاعليـة   

شديدة عىل االنسان تسمى بالهرمونات مام يؤدي اىل احداث خلل يف ميزان الجسم كل، 

اجه وذكائه وسلوكه ويتضح اثر خلل وظهرت عليه تغريات ملحوظة يف بنيته وهيئته ومز 

  .هذه الغدد يف  سوء تكيف الفرد وسوء توافقه

  :الغدة الدرقية -ب 

تقع هذه الغدة أسفل الرقبة وتؤثر إفرازاتها عىل عملية البناء والهدم يف أنسجة   

يف الدم زاد نشاط العمليات الحيوية البناء والهدم ) الثريوكوسني(الجسم فإذا زاد افرازها 

االنسجة وهذا يؤدي اىل بروز العينني ورسعة التنفس وتتـابع رضبـات القلـب واىل ان  يف

اما اذا قل افراز هذه الغدة فإن ذلك يـؤدي  . يكون قلقا رسيع الهياج العصبي واالنفعايل

بالفرد اىل حالة من الخمول والبالدة ويف كلتا الحالتني يكون الفرد غري قادر عىل التعامـل 

  .ة ومشاكلها بالصورة السليمةمع ظروف الحيا

  :ليةالغدة االدرينا -ج

وتقع هذه الغدة فوق الكليتني وتتكون من غدتني صغريتني، وتقوم هذه الغـدة   

التي تفرز يف الدم مادة االدرينالني، وهو هرمون قـوي تـؤدي الكميـات القليلـة منـه اىل 

قـة بحـدة السـلوك ازدياد رسعة النبض وارتفـاع ضـغط الـدم، ولهـذا الهرمـون صـلة وثي

  .االنفعايل الذي يصاحب الغضب او الخوف او األمل

  :الغدة النخامية -د

الفـص االمـامي والفـص الخلفـي، : توجد يف قاع املخ وتتكون مـن جـزأين هـام  

وتؤثر افرازات الفص االمامي يف عملية النمو الجسمي العام والوظـائف الجنسـية، فـاذا 

م واصبح ضئيال ووهنت العضالت كام يتعطل منـو نقصت هذه االفرازات تأخر منو الجس

االعضاء الجنسـية أمـا اذا زادت افـرازات هـذه الغـدة فإنهـا تـؤدي اىل الهيـاج الجنيسـ 

  .وزيادة النمو الجسمي

  :الغدة التناسلية -هـ 

تعمل الهرمونات ذات الفاعلية الكبرية عىل النمو والسلوك فهي تنشـط الـدافع   

عـىل نضـج اعضـائه التناسـلية وظهـور الصـفات الجنسـية  الجنيس عند الفـرد، وتسـاعد
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ومام يذكر ان هذه الهرمونات توجد لدى الفرد منذ طفولتـه ولكنهـا تكـون يف . الثانوية

  .حال استكانة حتى فرتة املراهقة ثم يزداد نشاطها

وبهذه الصورة نكون قـد ناقشـنا بصـورة مـوجزة أثـر العوامـل الجسـمية عـىل   

حيث اظهرت املؤلفـات التـي تناولناهـا مـن خاللهـا هـذه . فرادإحداث التكيف لدى اال 

 املواضيع اهمية هذا الجانب بصورة كبرية يف احداث التكيف لدى االفـراد، وكيـف يـؤثر

صحة الجسم وضعفه  وشكل الجسم العام وما يصيبه من عاهـات وتشـوهات ثـم  عىل

  .ازناهمية الدور الذي تقوم به الغدد يف إحداث حالة من عدم التو 

  العوامل العقلية  .٢

يتمثل هذا الجانب يف القدرات العقلية كالذكاء العام وامليول والقدرات الخاصة   

كالقــدرة امليكانيكيــة والقــدرة اللغويــة والقــدرة عــىل التصــور البرصــي املكــاين القــدرة 

 املوسيقية والقدرة البنيوية، وكـذلك العمليـات العقليـة االخـرى، مثـل االدراك والتفكـري

  .والتذكري واالنتباه

  :الذكـاء

لقد ظهر للذكاء تعريفات عديدة تتمحور  كلها حول ان الذكاء هو القدرة عـىل   

االستبصار والرؤية الكلية الواضحة لألمور التي تساعد الفرد عىل مجابهة مشاكله وحلهـا 

ة بطريقة سليمة، وكذلك متكينه من التعلم مـن التجـارب والخـربات السـابقة واالسـتفاد

منها يف حياته الخاصة وملا كانـت تعريفـات الـذكاء تـدور حـول هـذه النـواحي فيكـون 

فالشخص الـذي يسـتطيع ان يواجـه .  واضحا مدى تأثري الذكاء عىل سلوك الفرد وتكيفه

مواقف الحياة املختلفة مواجهة سليمة فإن ذلك يساعد عىل اشباع حاجاتـه مـن ناحيـة 

  ).١٩٩٨حمد الهابط، م.(وارضاء اآلخرين من ناحية أخرى

  :امليول

تلعب امليول دورا كبري يف التأثري بشكل كبـري عـىل سـلوك الفـرد وعـىل طريقـة   

تكيفه كام تلعب دورا يف دفع الشخص لالهتامم واالنتبـاه بصـورة مسـتمرة اىل موضـوع 

  معني، ويحاول قدر املستطاع اشباع هذا امليل كمن مييل إىل القراءة، فيجب دامئا ان 
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راء الكتب والبحث عنها ورشائها قراءتها كام يبتعـد الفـرد عـن االشـياء التـي ال يسعى و 

  .مييل اليها

ونستنتج من هذا الحديث أن امليل يحدد سلوك االنسان ويجعله يسلك سـلوكا   

معينا ويتجنب سلوكا آخر وهنا يظهر دور امليل يف عمليـة التكيـف فـإذا كـان مييـل اىل 

عويـد املشـعان، .(نحوهـا كـان سـلوكه حسـن التكيـف اشياء مرشوعة ومقبولـة واتجـه

١٩٩٣.(  

  :القدرات واالستعدادات

ترتبط عملية التكيف والصحة النفسية بصورة كبـرية مـن سـيكولوجية الفـروق   

الفردية بصفة عامة والقـدرات العقليـة بصـفة خاصـة ويتزايـد االهـتامم بـه يف الوقـت 

لعمل الذي يتناسب مع قدراتـه حتـى الحارض بهدف وضع الفرد يف نوع الدراسة ونوع ا

يتوافر له قدر كايف من التوافـق الشخيصـ واالجتامعـي يـؤدي بـه اىل زيـادة الرضـا عـن 

  ).١٩٩٩سعيد العزة، . (العمل من ناحية واىل رفع مستوى كفاءته من ناحية اخرى

  :العوامل النفسية

مـن  هناك مجموعة من العوامل النفسية التي ترتبط بشـكل كبـري بخلـق نـوع  

التكيف لدى الفرد وخلق نوع من التـواءم والتـآلف يف الناحيـة السـيكولوجية يف البنـاء 

النفيس للفرد وان وجود اضطراب يف أحد الجوانب النفسية لدى الفرد يعمل عىل خلـق 

الضطراب لدى الفرد ويف شخصيته يعمل عىل زعزعـة منـط الشخصـية ويخلـق انوع من 

ك الشخصية بصورة ضعيفة قابلة للتـأثري بكـل انـواع مجموعة من االمراض التي ترت  ىلد

  .املؤثرات الخارجية وتفكيك كل نواحي الشخصية وجعله انساناً مهزوم

ويعد هذا العامل من اهم العوامـل التـي يبـذل يف سـبيله العـاملون يف مجـال   

 الصحة النفسية واالرشاد النفيس الجهد الكبري من اجل خلق بيئة مناسبة يستطيع الفرد

من خاللها التعامل مع مختلف جوانـب الحيـاة بصـورة أكـرث سالسـة وعـدم االصـطدام 

املبارش باالحداث التي ترتك أثراً بالغ يف الصحة النفسية للفرد وإكسـابه طريقـة ايجابيـة 

  .يف التعامل مع هذه املشاكل
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  اــــالهستريي

  :تعريف الهسترييا

ويل يتميز بظهور اعـراض وعالمـات مرض عصايب ا"ميكن تعريف الهسترييا بأنها   

مرضية بطريقة ال شعورية تستهدف الحصول عىل منفعـة خاصـة او جلـب االهـتامم او 

  ".الهروب من املواقف الخطرة او الحامية من االجهاد الشديد

اما املعنى اللفظي او اللغوي للكلمة فقـد اشـتقت كلمـة هسـرتيا مـن الكلمـة   

كـرة الشـائعة انـذاك ان مـرض الهسـرتا فكانـت ال االغريقية هسرتا مبعنى الـرحم حيـث

يصيب النساء فقط وان سببه انقباضات عضلية يف الرحم وبالطبع فقد ثبت خطـأ هـذه 

التسمية، فمرض الهسرتيا يظهر عند الرجال ولو أنه اكرث شـيوعا لـدى النسـاء،  كـام انـه 

  ).١٩٩٦مجدي احمد محمد، . (املخخ عالقة وامنا هو مصدر لمليس ل

صاغ ابقراط كلمة هسترييا وكان العـالج يتكـون مـن محاولـة جـذب الـرحم  :سترييا اله

املتحرك مرة اخرى اىل مكانه السليم ويف اوقات اخرى كان هـذا السـبب املزعـوم 

يحول دون  ان يصاب به الذكور وبعد ارتباطه بالسحر وصفت الهسترييا يف ضوء 

تتبادل بوضـوح مـع اخـرى يف  الشخصيات الثنائية واملتعددة فالشخصية الواحدة

  ).١٩٩٨حسن عبداملعطي، (  .نفس الجسد الواحد

  :تاريخ املرض

يف العصور القدمية عند قدماء املرصيني واليونان اعتقدوا أنه بسبب تجوله يف 

الرحم يف جسم املرأة طلبا لالشباع الجنيس وكان العالج الذي يقدم انذاك للمريض من 

ائحة زكية تدهن بها االعضاء التناسلية للمرأة فتساعد النساء عبارة عن زيوت ذات ر 

. ويبدو ان سبب هذا االعتقاد هو االستفزاز الجنيس. عىل ارجاع الرحم اىل مكانه األصيل

  .فالشخصية الهستريية من النساء لها جاذبيتها الجنسية

اســتبعد التفســري يف الســابق الــذي كــان ســائدا عنــد املرصــيني : لعصــور الوســطىايف  -

واليونان واعتقد الفالسفة والكهنة ان سبب هذا املرض هو احتـواء االرواح الرشـيرة 

  .لهؤالء املرىض
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استبعدت اآلراء السابقة بعد اعالن طبيب امللك هرني الثاين ان : يف القرن السابع عرش -

مصدره املخ، ولـيس الـرحم او الـروح الرشـيرة كـام  نهذ املرض يصيب الجنسني وأ 

  .قاً كان يعتقد ساب

كـان شـاركوه الفرنيسـ واوملـن قـد  درسـا الحـاالت العصـابية : يف القرن التاسـع عرشـ -

النفسية لدى عدد كبري مـن االفـراد يف اواخـر القـرن التاسـع عرشـ وكـان رأيهـام ان 

االعراض الهستريية تعود اىل ضعف يف الجهاز العصبي وهذا الضعف يهيئ االنسـان 

 يَر ان االسباب النفسية اسباب أساسـية يف هـذا الكتساب هذه االعراض بااليحاء ومل

    ).١٩٩٠سعيد يعقوب، ( .املرض ولهذا بادر بعالجهم بااليحاء والتنويم

ثم جاء بعد ذلك جانيه، الذي يرجع اليه الفضل يف اظهار االسباب النفسية لهذا 

 املرض، وقال بأن اعراض هذا املرض مـا هـي اال نتيجـة تغليـب الالشـعور عـىل الشـعور

وذلك بانفصال بعض عنارص املجال الشعورية واستقاللها عن بقية الشخصية وعجزه عن 

فتؤدي هذه العنارص املستقلة اىل ظهور  االعراض املختلفة بشـكل حـاد . السيطرة عليها

  .الثبات استقاللها فقد تكون هذه العنارص فكرة او انفعاالً او منطاً من الحركات

كالتعـب واالنفعـاالت العنيفـة ومظـاهر التغـري يف كام أن العوامـل الجسـامنية   

مرحلة املراهقة تـؤدي اىل التـأثري عـىل الجهـاز العصـبي وضـعف قدرتـه عـىل املقاومـة 

  .فيؤدي اىل تهيئة االستعداد للمرض

وذهب اىل أن اسباب املـرض تعـود اىل صـدمات " فرويد"وجاء العامل النمساوي   

النسـيان فتكبـت ألن املجتمـع يحـرم تحقيـق  جنسية يف طفولة الفرد وعادة ما يصـيبها

  .هذه الرغبات فتظهر هذه االعراض املرضية

فقد ارجع سبب هذا املـرض اىل ضـعف القرشـة املخيـة مـام  :اما العامل بافلوف  

يؤدي اىل سيادة او سيطرة طبقات مـا تحـت القرشـة التـي تعتـرب مسـؤولة عـن ظهـور 

عصبية لألفعال املنعكسة التي تسبب االعراض أعراض هذا املرض الحتوائها عىل املراكز ال

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، .(او التي تحول القرشة دون ظهورها اذا كانت تلك القرشة قوية
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  :التشخيص الفارقي بني األمراض الحقيقية العضوية واألمراض الهستريية

ة التـي يف حالة الهسترييا ال يكشف املـريض عـن الخـوف والهلـع واملشـاعر الحقيقيـ -١

تصاحب االصابة الحقيقية العضوية، ويعرب عن ذلك بحالـة الالمبـاالة النسـبية لـدى 

املريض الهستريي فالشخص الذي يصاب بالعمى الهستريي عىل حني فجأة ال تعرتيـه 

  .ذات املشاعر التي تعرتي من يفقد برصه

حدث يف حالة ال تتفق االعراض الهستريية مع أعراض الحقيقية للمرض الحقيقي فال ي -٢

  .الهسترييا تلف عضيل يف حالة الشلل الهستريي

تظهر االعراض يف نوع معـني  أيالطبيعة االنتقائية او االختيارية لألعراض الهستريية،  -٣

من النشاط وال تظهر يف سواه فالشخص العاجز عن استخدام يديه يف الكتابة نجـده 

  .يستخدمها يف أنشطة اخرى

امــا . ميكــن ازالتهــا عــن طريــق العقــاقري والتنــويم املغناطييســاالعــراض الهســتريية  -٤

  ).١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، . (االعراض الحقيقية فال تزول بالتنويم

    :سباب االصابة بالهستريياأ

ميكن االشارة اىل هذه العوامل التالية كأسباب اكيدة او احتاملية لالصـابة بهـذا   

  :املرض

يف الوراثــة ســببا لالصــابة بالهســترييا ويخصــون ابنــاء يجــد بعــض العلــامء : الوراثــة -١

ـاع وغريهـا، او يكـون السـبب الناحيـة  املصابني باألمراض العقلية كالفصـام والرص

االجتامعية من حياة الطفل يف أرسة يعيش بينها املريض باملرض العقيل، ويقال ان 

معرضـون اكـرث او مدمني املخدرات او املصابني بالسل الرئوي  لخمرابناء مدمني ا

  .من غريهم لالصابة بالهسترييا

وجود القابلية لالصابة بهذا املرض هـي : عوامل تكوينية او الطبع املهيمن للمرض - ٢

وليدة التكوين وميكن معرفته منذ طفولته مبا يبدو منه أفعاالً شاذة وهو غالبا ما 

ــه اتفــه وأصــغر  ــع االنفعــال خجــوال ال يقــوى عــىل مواجهت يكــون حساســا رسي

  ).١٩٩٠سعيد يعقوب، (  .شكالتامل
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ان البيئة غري الطبيعية التي ينشأ بها منذ صغره والتي تبحث عن : البيئة والنشأة - ٣

عدم الثقة بالنفس واالعتامد عىل الغري وعدم القدرة عىل مواجهة الصعاب 

والتغلب عليها، وتكرث الهسترييا يف العائالت الكبرية التي تخضع لروح التعسف 

و يف عائالت ينشأ فيها الطفل مدلال ويبقى بعيدا عن مواجهة صعاب والشدة ا

  .الحياة

يعترب االيحاء من اهم االسباب لالصابة بالهسترييا واعترب باينسيك ان جميـع : االيحاء -٤

اعراض الهسترييا مصدرها االيحاء ويكون اما ذاتيا فيوحي االنسان لنفسه ما يظهر 

اصيبت بشلل الطرفني السفليني بعد شـعورها  سيدة"عليه من أعراض ومثال ذلك 

بأمل بسيط يف الظهر وبالفحص واملتابعة وجد انها منذ عام تقريبا وان حالـة شـلل 

  .يف االطراف السفيل القريب لها شكل اول مرة آالما يف الظهر

او يكون االيحاء مكتسبا كأن يقرأ االنسان يف كتـاب او يسـمع مـن طبيـب عـن   

اب اال وهو مقتنع بأنه مصاب او سيصاب بهـذا املـرض وتظهـر عليـه مرض فال يرتك الكت

  .أعراض ذلك املرض

قـد يكـون الكبـت يف املجتمعـات املحافظـة سـببا يف بعـض : كبت الرغبات الجنسية -٥

محمـد الهـابط، . (األحيان لظهور اعراض مرض الهسترييا عند املراهقني او الشباب

١٩٩٨.(  

  :الشخصية الهستريية

  :خصية الهستريية بعدة مميزاتتتميز الش  

أي عدم الثبات يف العاطفة مع السطحية االنفعاليـة والذبذبـة : عدم النضج االنفعايل -١

الرسيعة سواء يف العاطفة او الصداقة وعدم القدرة عـىل إقامـة  عالقـة ثابتـة نظـراً 

  .لعجزه عن املثابرة ونفاذ الصرب رسيعاً 

رف واالصدقاء وحب االختالط واملرح ولكن كل هـذه وتعدد املعا: االنبساط يف املزاج -٢

العالقــات االجتامعيــة ســطحية بــال عمــق وثبــات، حيــث يكــون كثــري التبــديل يف 

الصداقات وغري متزن يف ترصفاته وسلوكه االجتامعـي يتصـف بالتبـديل دون وجـود 

  ).١٩٩٤محمد الطيب، .(حس اجتامعي يف منط هذه العالقات
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نانيـة ولفـت االنظـار واسـتدراك العطـف واالعتـزاز بـالنفس التمركز حول الذات واال  -٣

وحب الظهور واالستعراض ويف بعض االحيان االنبساط واالجتامعية وحب االخـتالط 

  .وعدم االستقرار وكذلك االعتامد عىل اآلخرين والتواكل واالنقياد والشعور بالنقص

وحـب املجاملـة واملواسـاة  العاطفية الزائـدة والقابليـة الشـديدة لاليحـاء واملسـايرة -٤

والحساسية الشديدة، ورسعة الخجـل وعـدم النضـج االنفعـايل والتذبـذب االنفعـايل 

وتقلب املـزاج وعـدم الـتحكم يف االنفعـاالت والسـذاجة وسـطحية املشـاعر وعـدم 

  .النضج النفيس الجنيس

املبالغــة والتهويــل واالســتغراق يف الخيــال والســلوك يكــون أقــرب اىل التمثيـــل  -٥

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(واالستعراض والتكلف واالندفاع وعدم النضج

  :التصنيف االكلينييك لألعراض

  :الهسترييا التحويلية -١

يف هذا النوع يتحول القلق اىل أعراض وظيفية يف أعضاء او اجـزاء مـن الجسـم   

 هذا النوع ال يتحول اىل االحسـاس يف مجـال الشـعور، امـا بشـكل منترشـ وعـام كـام يف

عصاب القلق او بشكل محـدد ويختـار العضـو املعنـي مـن تلـك االعضـاء التـي تغـذى 

بواسطة الجهاز العصبي الحيس الحريك ومـن امثلـة هـذه االعـراض نجـد العمـى وفقـد 

االحساس واالحساسيس الزائفة والشلل وغالبا ما يظهر املريض قلـة االهـتامم او هـدوءا 

اب بالحساسية املفرطـة او الزائـدة كـأن يشـعر نفسيا غري مباٍل بهذه االعراض او قد يص

  .باألمل من التعرض لقدر عادي من االضاءة او االصوات

  :الهسترييا االنشقاقية التفككية -٢

يتميز هذا النـوع بتنويعـة واسـعة مـن االنشـقاق املؤقـت يف السـلوك العـادي   

انشـقاق  مصحوبا بتغري ظاهري يف حالة الوعي حيث يكـون القلـق عارمـاً فإنـه يحـدث

لبعض جوانب ووظائف الشخصية عن بعضها، وقد يكون انشقاقا عميقا يغري من هويـة 

النسيان املريض، الهيـاج، التجـوال اللـييل، تعـدد الشخصـية وقـد : املريض واالعراض هي

. يكتسب االنشقاق صـفة ذهانيـة ملـا قـد يحـدث او يهـدد بأحـداث تفكـك الشخصـية

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، (
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  ):االرتعاشية(رييا التشنجية الهست -٣

يف الحاالت الشديدة فيها يوجد شبه كبري بينها وبـني الحالـة الحقيقيـة لنوبـات   

الرصع الكبري، ولكن الفرق ان الهستريي ال يؤذي نفسه اثناء السـقوط وال يفقـد الـوعي 

كليا وتختلف رسوم موجات املخ عنده عن مثيلتها عـن الشـخص املرصـوع ويف النوبـات 

يفة يفقد السيطرة عـىل انفعاالتـه الحبيسـة فيـبيك ويضـحك يف نفـس الوقـت ويف الخف

. نهايــة النوبــة يصــبح املــريض طبيعيــا ويواصــل انشــطته اليوميــة وكــأن شــيئا مل يكــن

  ).١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، (

  :العالج من هذه الحالة

  :يتلخص العالج يف النقاط التالية

سية املسببة للمرض، ويتم هـذا امـا باسـتخدام الكشف عن العوامل الالشعورية النف -١

طريقة التحليل النفيس مع استخدام التنويم املغناطييس يف بعـض الحـاالت التـي 

  .يصعب التعرف فيها عىل اسباب املرض

اللجوء اىل استخدام التخدير، وذلك لتسهيل عملية التفريغ االنفعايل خاصـة يف حالـة  -٢

  .فقدان الذاكرة او الصوت

يحاول املعالج حل رصاعات املريض بطريقة غري مبارشة بعيدة عـن :  يحاء بالشفاءاال  -٣

  .أسلوب الوعظ واالرشاد بل يعطي املريض فرصة لتكوين آرائه وحلوله الخاصة

يستخدم يف بعـض الحـاالت يحـد مـن التخفيـف مـن حـدة القلـق : العالج الكيميايئ -٤

  .واالكتئاب املصاحبة لألعراض الهستريية

وتســتخدم يف بعــض الحــاالت مثــل حــاالت الهــذيان   :عالج بالصدمة الكهربائيةال -٥

وحاالت الغيبوبة وتستخدم احيانـا صـدمة واحـدة إلنهـاء العـرض ويبـدأ بعـدها 

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، . (العالج النفيس

وتجب االشارة هنا اىل عدم ادخال هـؤالء املـرىض املستشـفيات لقـابليتهم الشـديدة 

  لتقليد ويزيد فرصة اقتصاصهم لألعراض األخرى التي يعاين منها نزالء تلكلاليحاء، وا
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املستشــفيات ولهــذا يجــب عالجهــم يف عيــادات خاصــة اال يف بعــض الحــاالت  

  ".العمى الهستريي والشلل شبه الهستريي"الشديدة مثل حاالت 

  :الوسواس القهري

نسان وتـؤثر عـىل يعد هذا االضطراب من االضطرابات العصابية التي تصيب اال   

  :سلوكه وقد وردت عدة تعريفات لهذا االضطراب منها

هي افكار او صور او اندفاعات غري واقعية تتسـلط عـىل تفكـري الفـرد وقـد ال "  

حسن منيس، (".يستطيع التخلص منها بسهولة وتنتابه مثل هذه االفكار من حني اىل اخر

١٩٩٤(.  

تتسلط عىل الفرد وتلح عليه، وذلك  افكار و دوافع شعورية" كام انه عبارة عن   

  ).١٩٩٨محمد الهابط، ( ".عىل الرغم من شعوره بسخافتها وبعرقلتها لسري تفكريه

عــىل انــه اضــطراب مــن : "ومــن التعريفــات تعريــف جمعيــة الطــب العقــيل  

اضطرابات القلق يعاين فيه املـريض مـن تسـلط االفكـار املزعجـة عـىل ذهنـه والتـي ال 

عبـدالرحمن (".ا رغم علمه بأنها افكار تافهة وهـذا هـو الوسـواسيستطيع التخلص منه

  .)١٩٩٩العيسوي، 

حالة نفسية قهرية تبدو يف صورة افكار وخواطر شاذة "اما التعريف الرابع فهو   

غري منطقية تستبدل باملريض وتالزمه كظله وال يستطيع الخـالص منهـا مهـام بـذل مـن 

نعـيم (".نطق رغم شعوره بتفاهة هذه االفكارجهد ومهام حاول اقناع نفسه بالعقل وامل

  .)١٩٨٧الرفاعي، 

هي افكار تسلطية ترافق االنسان وتجعـل سـلوكه محكومـاً بـأداء مثـل هـذه "  

وبهـذه الصـورة التـي تتضـح مـن التعـاريف السـابقة ان هـذا املـرض يـرتبط ".  االفعال

االفـراد بشـكل  مبجموعة من االفكار التسلطية التي تعمل عىل سيطرة عىل عقول بعض

غري عادي ويرتدد عىل هيئة سلوك غري عادي ايضـا مبـالغ فيـه مثـل القيـام يف اعـامل او  

  .حركات رغامعنهم وبغري ارادتهم

ومع اقتناع الشخص الذي ميارس مثل هذه االفعال القهرية بعدم منطقية هـذه   

  .تحرر منهااالعامل وعدم اتساقها مع معايري املجتمع ويف ذات الوقت ال يستطيع ال



    

٧٣ 

كام اننا ندرك من خالل هذه التعاريف ان الشخص املصاب بهذه الحالة تـؤدي   

به اىل ارتكاب او اجراء مجموعة من االفعال القهرية الخارجية عـن اإلرشـادات الفعليـة 

للشخص الذي يقوم بها قبل اقدامه عىل فعل معني كـام ميكـن أن تكـون هـذه االفعـال 

سلة تؤدي يف النهاية اىل الوصول اىل الصورة النهائيـة التـي مرتبطة مع بعضها بصورة سل

  .يقوم بها الفرد بالفعل الذي يريد

ينشـغل "وقد أشار فرويد اىل وصف متكامل للعصاب الوسوايس القهري بقولـه   

وع فعقل املريض بأفكار غري سارة ويشعر باندفاعات تبدو غريبة بالنسبة اليه وانـه مـد

ليسـت لديـه القـدرة عـىل االمتنـاع عنهـا وقـد ال يكـون لألفكـار ليؤدي اعامال ال ترسه و 

والوساوس معنى يف ذاتها ولكنها مع ذلك أفكار مثابرة ومسيطرة عىل عقل املريض دامئا 

فهي نقطة البدء يف تركيز فكري مجهـد ينهـك املـريض وان عليـه ضـد ارادتـه ان يقلـق 

االندفاعات يف الغالب من بعـض  ويتأمل كام لو كان األمر مسألة حياة او موت، وتتكون

االشياء املخيفة حتى ان املريض ال يبتكرها عىل انها غريبة فحسب، بل إنـه ايضـا يهـرب 

منها يف رعب ويحمي نفسه بالحذر والحـرص ضـد امكانيـة ظهورهـا وهنـا نشـري اىل ان 

 .الوسواس والقهر متالزمان عادة وفيام مىض كان يطلق عىل هذه الحالة الوهن النفيسـ

  ).١٩٩٤محمد الطيب، (

  :أعراض الوسواس القهري

تعترب الشخصية الوسواسية شخصية ذات استعداد لالصابة بهذا املرض وتسـمى   

بالشخصية الوسواسية وتتسم هذه القابلة لالصابة بصفات عديدة منها الرتدد والجمـود 

  :هي والشك والتزمت واالستحواذ والبخل وانعدام الثقة بالغري ومن هذه االعراض

هناك بعض العوارض البسيطة منها حركات عضالت الوجه او تلك االعراض البسـيطة  -١

التي تظهر عند االطفال مثل رفض الطفل تناول الطعام اال بطريقـة خاصـة ويف انـاء 

  .خاص وغريها من االفعال تكون بداية لنشوء مثل هذه العرض للوسواس القهري

وى لدى االنسان اذا ما تسلطت عليها فكرة تحدث اعراض ووساوس الخوف من العد -٢

  االصابة العدوى اذا ما خالط اآلخرين او صافحهم ويرتتب عليه القيام بغسل يديه 



    

٧٤ 

واالستحامم عدة مرات ويتم فعل ذلك بالرغم من اعتقاده بعدم وجود هذه الصـورة اال 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، ( .انه يجد نفسه مدفوعا للقيام بهذا العمل

االفكار بالفرد وهذه االفكار تعاوده باستمرار وتحارصه وال يستطيع التخلص  استبداد -٣

منها مهام حاول ذلك كمن تستحوذ عليه فكرة ان الناس ال تحبه او كمن تستبد بـه 

  .فكرة فلسفية او دينية

االفعال القهرية وهي افعال يكررها الفرد رغم ارادته ورغم امتناعه بشـذوذها ومـن  -٤

  :امثلة ذلك

  .مثل القيام بالفعل اكرث  من مرة للتأكد من امتامه: التكرار القهري -

  .مكان بالرجل اليمنى ثم اليرسى أيمثل رضورة دخول  -االفعال القهرية املتابعة -

محمد الهـابط، . (يتمثل يف حرص املريض عىل وجود كل يشء يف مكانه -النظام القهري -

١٩٩٨(  

  تنـاول االطعمـة واملرشـوبات مـام يكـون مـدفوعاً الخوف من االوساخ والجـراثيم يف -٥

ادوات خاصــة ويف  لنفســه واملغــاالة يف غســل االطعمــة وتطهريهــا ويختــار بالنظــام

  .بنفسهطعامه  عدادإم بالحاالت الشديدة نجده يقو 

تظهر عىل املريض الوسوايس اعراض الخوف مـن االشـياء خاصـة عاديـة ال يحـب  ان  -٦

ذ رأى سكينا غريبا يف ان ترفع مـن امامـه فـورا ألنـه يشـعر يلمسها او يراها فمثال ا

  .بدافع نفيس قد يدفعه اىل ارتكاب جرمية والغريب انه ال يعرف سببا لهذا العمل

ايضا هناك اعراض تظهر  عىل الوسوايس حيث تبدو عىل افعالـه وبصـورة واضـحة يف  -٧

اليـه وتبعـث عـىل  الرتدد وعدم الحزم حيث يقول ويقوم بأفعال شاذة تلفت النظر

  .الناس علته النفسية ومن امثلة ذلك كثري

احيانا ايضا يعتقد املريض انه اصيب ببعض االمراض الخبيثة كالرسطان والسل او مـا  -٨

شابهها  بالرغم انه ليست هناك اعراض تبني االصابة بهذا االمراض وبالتـايل يغـايل يف 

  .الفحوصات والتحاليل وتناول االدوية



    

٧٥ 

والتظاهر بـالكامل  سهرية مبظاهر الفضيلة والتمسك بالطقو قتسم الشخصية الكام ت -٩

واالخالق وهكذا يبدو صاحب هذه الشخصية شخصا فاضال ولكنـه غـري سـعيد فـال 

  يستطيع ان يعيش السعادة وال ان مينحها لالخرين

وبهذه الصورة من االعراض نجد ان الشخص صاحب الشخصية القرسية تتصل مبا 

عراض اىل الشخصية الرنجسية التي تحاول ان تحيط بهذه الحالة من الحدود تبديه اال 

  الواجب اتباعها يف التعامل مع الناس

  :أسباب الوسواس القهري

  :الوراثة. ١

تلعب الوراثة دورا كبريا يف اكساب االفراد هـذا الفعـل وهنـا ال نعنـي بالوراثـة   

ناء مـع اآلبـاء فيكتسـبون  مـنهم هـذا انتقال الفعل بالجينات وامنا من خالل تواجد االب

املــرض أو طريقــة نشــأته فــإذا كانــت االرسة مصــابة بالوســواس فــإن الطبــاع واالعــراض 

  .القهرية املصاحبة للمرض تنتقل ألفراد االرسة

  :التنشئة االجتامعية الخاطئة. ٢

حيث تلعب الرتبية املتزمتة الصارمة وتعنـت الوالـدين والقسـوة الزائـدة عـىل   

اء والكره والنبذ والقمع وغريها من األساليب الخاطئـة وكـل هـذا يـؤدي إىل العنـاد االبن

والعصيان لدى الطفل وان يحرص اهتاممه وتفكريه يف نفسه كام تظهـر قيمـة التـأثريات 

الوالدية يف تكوين االعراض القهريـة لـدى الطفـل فاآلبـاء الـذين لـديهم سـامت قهريـة 

  .)١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، .(كتساب هذه السامتمييلون إىل تشجيع اطفالهم عىل ا

كام ارجع بعض العلامء اسباب هـذا املـرض إىل وجـود شـحنات كهربائيـة نشـطة يف .  ٣

  .لحاء الدماغ تسبب دوائر كهربائية تؤدي إىل نفس الفكرة أو السلوك متاماً 

هـا مـام يـؤدي األمراض املعدية الخطرية أو املزمنة كالرسطان والسل والتيفوئيد وغري .  ٤

  .إىل وجود افكار متسلطة تبدو يف سلوك الخوف لدى املريض

وقد تكون من أسبابه ايضاً استخدام حيلة التكوين العكيس ومثال ذلك محاولة الفرد . ٥

  ايجاد سلوك مبالغ فيه تجاه يشء كان يبادله شعوراً معاكساً ملا يحس به اآلن مثل
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ول انزاله وهو جنني تعمل عىل احاطتـه بحـب االم التي ال ترغب بوجود طفل لها وتحا 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، (. كبري بعد ان يأيت

  :تشخيص املرض وعالجه

عدم الخلط بـني االفـراد الـذين ميكـن ان تظهـر علـيهم اعـراض املـرض وبـني اولئـك  -١

االشخاص الذين هـم مصـابون فعـال بـذلك والفيصـل يف ذلـك هـو نسـبة تكـرار 

  .ظهور القلق والتوتر عند مقاومة اداء الفعلو . السلوك أو الفعل القهري

ان تطغى الفكرة الوسواسية عىل السلوك القهري حيث ان االساس يف هذا املرض هو  -٢

  .الفكرة والسلوك يأيت ثانياً 

يجب االنتباه إىل العرض املؤدي إىل الوسواس القهري بعبارة مرض يف حد ذاته اما ان  -٣

جـب التفرقـة بينـه وبـني الهـذاء والفصـام وي. الوسواس عرض ملـرض عقـيل آخـر

  .هذه االفعال القهرية–واالكتئاب حيث مييل هؤالء إىل ارتكاب مثل 

  :العالج

بعد االنتهاء من عملية التشخيص يـأيت هنـا دور العـالج والـذي يـتم اسـتخدام   

طرق متعددة يف عالج هـذا املـرض بتعـدد النظريـات املوجـودة يف علـم الـنفس وهـي 

  :ييل باختصار كام

  :وجهة نظر التحليل النفيس

ترى هذه النظرية ان املرض مبني يف شخصية املريض ومتثل جزءاً من شخصيته،   

ـاعات املوجـودة  وينظر إىل شخصية املريض عىل انها تتصف بالجمود نتيجـة حـدة الرص

  .ويحاول اخرتاق هذه الشخصية للوصول إىل السبب الحقيقي وعالجه

  :وجهة نظر السلوكية

ع اسلوب العالج يف ضوء هذه النظرية إىل ان السـلوك اإلنسـان مـتعلم مـن يتب  

البيئة وهي تحاول تعديل هذا السلوك باالساليب العالجية املتـوفرة لـديها مثـل الكـف 

  .بالنقيض أو التحصني التدريجي

  .وكذلك يتم استخدام العالج الطبي واملهدئات واملنومات -

  .  )١٩٩٠فوزي جبل، .(االرسي والعالج باللعب والعالج البيئي -



    

٧٧ 

  :الفصام

يعترب مرض الفصام من أخطر األمراض العقلية التي تصيب اإلنسان وتسبب لـه   

املشاكل الكثرية  التي تبعده عن اهله واقربائه واصـدقائه وتدفعـه إىل العزلـة والوحـدة 

             .  ه بأيـة صـلةواالنطواء عىل ذاته وليُزْج يف احالم خيالية ال متت لـه وال بواقعـه وحقيقتـ

  ).١٩٨٣مصطفى غالب، (

ورغم التقدم العلمي الرسيع الذي يشهده العامل اال انه ال يزال عاجزاً عن وضـع   

م اىل ١٨٥٦حيث يعود التاريخ الحديث للفصام اىل عام . تفسري واضح لسبب هذا املرض

ره بعـد ان تحـول العامل الفرنيس موريل الذي وصف حالة طفل يف الرابعة عرش من عمـ

من طالب مجتهد اىل مضطرب سلوكيا حيث اسـتعمل مصـطلح الخـوف املبكـر للداللـة 

  .عىل هذا املرض

م واستعمل مصطلح صـفرينيا لوصـف ١٨٧٠وبعد ذلك جاء الدكتور هيكر عام   

وميكن ان نقـول انـه اصـبح مـن ). ١٩٩٨وليد رسحان، (. حالة من املرض العقيل الشديد

راض العقلية والنفسية وميكننا ان نقول بانه اصبح باالمكان معالجـة املمكن معالجة االم

كافة االمراض العقلية والنفسية يف عيادات خاصة منترشة يف كافة انحاء العامل سواء كان 

  .فصاماً أو غريه من األمراض وذلك للتقدم العلمي

  :تعريف الفصام

كـز عـىل طبيعـة هـذا وردت تعريفات كثرية لطبيعة مرض الفصام كان اغلبها ير   

املرض واالسباب التي تقود اليه وبعضها اآلخر يركز عىل وصف السلوكيات املرضية التـي 

ومن هذه التعريفات . تنتج عن املريض وبعضها عن الفروق بينه وبني غريه من االمراض

  :عىل سبيل املثال ال الحرص 

ولر يف مطلـع مصطلح الشيزوفرينيا هو املصطلح الذي وضـعه العـامل يـوجني بلـ  

هذا القرن واملصطلح يتكون من لفظتني هام شيزو ومعناها انقسام او تجزئـة او فصـام 

العقل، وقد جاءت هذه التسمية لتحل مكان مصطلح الخـرف املبكـر، الـذي وفرينيا معناها 

وضعه العامل كربالين يف نهاية القرن املايض ، وقبـل هـذين املصـطلحني الحـديثني نسـبيا فـإن 

  املعينة املصطلح السائد يف الحضارةاعتربت ضمن  ملرض الشيزوفريني قدحاالت ا
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للتدليل عىل املرض العقيل وهناك مصطلحات عديدة لذلك مثل الجنون والخبل والعته  

  .  )١٩٩٤عيل كامل، ( .واملنغوليا وغريها من األلفاظ

احد االمراض الذهانية ويبني هذا التعريـف عـىل : "وقد يعرف الفصام عىل انه  

الوصف الكامل ملظـاهر املـرض واالضـطرابات السـلوكية والفكريـة واضـطرابات االدراك 

واالرادة باالضافة لالوهام والهالوس حيث ان التعريف يقوم عىل وصف مظاهر املـرض، 

تفاوت يف التعريف والحدود بني طرف وآخر وتربز أهمية التعـرف يف  فهذا قد يؤدي اىل

اجراء البحوث والدراسات والتصنيفات اما تعريفه فكان قد اعتمـد يف السـنوات االخـرية 

كام جاء يف التصنيف العاملي لألمراض او التصنيف االمرييك الرابع الصادر عـن الجمعيـة 

  ).١٩٩٨وليد رسحان، (.  العلمية االمريكية لالطباء النفسيني

وبهذه الصورة نجد ان الفصام هو عبارة عن مرض عقيل ذهاين يصيب االنسـان   

ويبعد به عن املعيار الالزم ليكون يف حدود السواء العقيل حيـث يصـاحب هـذا املـرض 

اضطراب واضح يف مستوى االداء الشخيص لالفراد ومدى سالمة سلوكهم ناتج عـن خلـل 

كـام يرافـق هـذا املـرض الـذي يصـيب االنسـان مجموعـة مـن  واضح يف مراكـز الـدماغ

السمعية والبرصية والتي تزيد االمر تعقيـداً مـن حيـث ارتباطهـا بـاالدراك وطبيعـة الهالوس 

  .هذه االدراكات عىل طبيعة التفكري والترصف الذي ميكن ان يخرج االنسان عن الواقع

  :اشكال الفصام

ا لنوع االعراض السـائدة يف كـل منهـا وسـوف تم تصنيف الفصام اىل انواع عدة وفق  

ام مـن املنظـور االكـادميي سنعرض اهم انواع الفصام واشكاله ثم تقسيم الفصام اىل تسعة اق

  : ام  هيسقأ اىل تسعة  ١٩٦٨يمه عام سحيث اتفقت هيئة الصحة العاملية اىل تق

ا الفصـام حيـث يعتـرب هـذا النـوع مـن الفصـام مـن أصـعب انـواع هـذ :الفصام البسيط -١

اعراض حادة ميكن ان تشـري اىل امكانيـة االصـابة  دتشخيصا ألنه ال تظهر عىل املصاب بع

به او وجوده لدى هذا الشخص كام انه يصعب تفرقتـه عـن بعـض االمـراض  االخـرى او 

وله مميزات عديدة منها ان يبدأ يف سن مبكر وينترشـ عنـد االضطرابات الشخصية 

كام ان املصاب به عادة ما يكـون هادئـا . جات الدنيااقرباء املرىض وموظفي الدر 

  هيخجوال اكرث من الالزم مييل اىل العزلة قريباً من والدته لدرجة انها 
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التي تدير اموره حيث انـه يصـل اىل الطبيـب بعـد ان تتـدهور حالتـه ويتطـور معـه  ٧

  .املرض اىل درجات متقدمة 

ن الفصام اضطرابات التفكـري بكـل االنـواع واهم ما مييز هذا النوع م :الفصام العقيل -٢

التي ذكرناها سابقا خاصة صعوبة الرتكيز يف الدراسة والحفظ ألن هذا النوع يهـاجم 

الفرد يف سن مبكرة أي عنـدما يكـون املصـاب ال يـزال عـىل مقاعـد الدراسـة حيـث 

اىل يصبح الفرد يدور يف حلقة مفرغة ويتحول به الحال اىل اصابته بتبلـد  انفعـايل و 

ـفات  عدم الرتكيز ثم بدء الهلوسة حيث تبدأ حياته باضطرابات يف السـلوك مـع ترص

  .اندفاعية غريبة غري مفهومة

اما الفصام النموذجي فهو اقل شيوعا بكثري عن ذي قبل يتميز بـه املصـاب بأسـلوب  -٣

هائج غري واضح الهدف ثم تخمد ثائرة املـريض تـدريجا حتـى يصـل اىل حالـة مـن 

االنسحاب والجمود الحريك شبه تام ويف الحاالت النموذجية يصبح املريض السلبية و 

مثل التمثال اذ يتخذ أوصافاً كالتمثال محتفظـا بهـا لسـاعات او ايـام اىل ان يحركـه 

احد ليطعمه او يأخذه اىل فراشه ويبدو املريض منقطعاً عن العامل الخـارجي ولكـن 

هذه الحالة يسـتطيع ان يقـص كـل هذه بصورة ظاهرية حيث انه وبعد ان يتجاوز 

  .يشء حدث من حوله ولكنه يكون غري قادر عىل التحرك بأي حركة

هو نوع مـن الفصـام يقـل حدوثـه عـن بقيـة األنـواع االخـرى مـن : الفصام الخياليئ -٤

الفصــام، ويتميــز هــذا النــوع بالهــذاءات والهــالوس دون اثــر لالضــطرابات االخــرى 

بصـار لدرجـة ان تصـاب متكاملـة مـع بعـض االسللفصام واحيانا تكـون شخصـية امل

  اثري اثارة شديدة اذا املريض يحاول تكرار االعراض والتي ال تظهر اال

يتميـز هـذا النـوع بظهـور اعـراض مسـامية حـادة فجائيـة يصـحبها : الفصام الحـاد -٥

التشوش يف الوعي واختالط التفكري واالحساس كأنه يف حلم دائـم وبتحـول املعرفـة 

هذه الحالة بعد اسابيع او شهور دون تـدهور، وقـد تتحـول اىل أحـد انـواع وتنتهي 

  .الفصام التي ذكرناها
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الذي تختفي فيه بعض االعراض املعروفـة للفصـام فيعتمـد عـىل  :اما الفصام الكامن -٦

االحساس بالسلوك الشاذ الغريـب الغـامض الـذي ينتهجـه املـريض مـع اضـطرابات 

الت تجمـع ظـواهر  اكتئابيـة او امقلقة لالنظار يف الوجدان وقد يتعرض املريض لحـ

ع مـن الفصـام الوجـداين اىل نوبـات اعراض مرح مع ظواهر الفصام، ومييل هذا النو 

متكررة يشفى بعدها املريض وال بد االشارة اىل وجود انواع اخرى مـن الفصـام غـري 

محدودة كالذهان الدوري الذي قسمه العلامء اىل ذهان القلق والنشوة وهو عبـارة 

عن نوبات شديدة من القلق او املـرح مصـحوبه بهـذاءات وبعـض الهـالوس وهـي 

  .رابات اوىل يف املزاجمتأتية من اضط

  :كيفية التشخيص

ان عملية تشخيص الفصـام تعتمـد عـىل انظمـة التشـخيص الرسـيرية املتعـارف 

عليها والتي تقوم عىل اخـذ السـرية املرضـية بدقـة والفحـص النفيسـ للمـريض، وال بـد 

استبعاد اضطرابات املزاج واالمراض الذهانية الناتجـة عـن اسـتخدام االدويـة والعقـاقري 

خدرة التي تعمل عىل إدخال االنسان يف حالة من الهلوسـة ويجـب عـىل الطبيـب ان امل

او بـدايات حالـة  املألوفـة يكون حذراً يف التفريق بني اعراض املرض نفسه واألعراض غري

  ).١٩٩٨وليد رسحان، (  . الذهان او االرتكاس

ويعد تشخيص الفصـام مـن االمـراض التـي يكـون بهـا التشـخيص مـن السـهل   

ملمتنع حيث ان املعالج ال يجد صعوبة يف تشخيص بعـض االمـراض حيـث يسـتطيع ان ا

يصل اىل هذا التشخيص يف بضع دقائق بينام يجد نفسه مضطراً اىل استغراقه وقتـاً اكـرب 

ورمبا يعود ذلك اىل ان اسباب هذا املرض غري واضـحة . للوصول اىل نتيجة يف حالة اخرى

  .ماهية هذا املرض دقةيحدد وبوغري معروفة وعدم وجود مقياس 

ويعد الدور الذي يقوم به الطبيب يف عملية التشخيص الدور االخري حيث يـأيت   

بعد التشخيص الذايت للمرض ودور املجتمع يف مالحظـة االضـطراب ثـم بعـد ذلـك يـأيت 

املريض اىل الطبيب وقد اخذ املرض منه ما اخذ، ويعتمد الطبيـب يف عمليـة التشـخيص 

ة املريض، وما يقوله عن نفسه وواقعه كـام يـتم مقابلـة اهـل املـريض واخـذ عىل مقابل

  املعلومات منهم وميكن ان تتأثر عملية التشخيص يف العوامل الثقافية حيث ميكن ان 
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تخضع عملية التشخيص لظروف البيئة التي يوجد بها املريض كام ان اخـتالف الطبيـب 

غموض اسـباب املـرض وعـدم وضـوحها  يؤدي اىل اختالف التشخيص وكل ذلك يعود اىل

  . مام يؤدي اىل وجود اختالف يف عملية التشخيص

  :العالج

يعد عالج الفصام من االمور املتوفرة يف الغالـب بـالرغم مـن بعـض الصـعوبات   

التي تواجه املعالج من بداية عملية العالج كصعوبة التشخيص او اكتساب ثقة املـريض 

استخدام مجموعة من الطرق العالجية يف عالج هـذا املـرض وجعله انساناً متعاوناً ويتم 

  :ومنها

  :العالج الفيزيايئ -١

وتعيينـه ضـمن مجـال  ههو العالج الذي يبنى عىل أسـاس مـادي وميكـن قياسـ  

املواد الفيزيائية وطاقاتها كام هو الحال يف مجال املادة والطاقة  وهو بذلك يختلف عن 

نفيسـ والعـالج املحيطـي واالجتامعـي والتـي تحـدث وسائل اخرى غري مادية كالعالج ال

آثارها عن طريق فعل مادي او طاقـة فيزيائيـة والطـرق املاديـة عديـدة وميكـن لهـا ان 

  .تشمل كل يشء ضمن حدود املادة

  :عالج الغيبوبة االنسلونية -٢

وذلك مـن خـالل حقـن املـريض بحقـن مـن االنسـولني تـؤدي اىل زوال التهـيج   

ية من الذين يتناولون املواد الكحولية واملخدرات، وقـد شـاع اسـتخدام واالعراض الهذيان

  ).١٩٩٤عيل كامل، ( .هذه الطريقة لعدة سنوات اىل ان تم التخيل عنها تدريجياً 

  :العالج الدوايئ -٣

يعتقد كثري من املعالجني يف الوقت الراهن بأن مرض الفصام عبارة عـن اخـتالل   

تقد آخرون بـأن تلـك التغـريات امنـا هـي نتيجـة للفصـام يف الكيمياء الحيوية للمخ ويع

وليست سببا له تاما مثلام ان اختالل التمثيل الغذايئ يف مـرض السـكري نتيجـة للمـرض 

وليس سببا له وقد ثبت ان العالج الدوايئ يكون اكرث فاعلية حال استخدامه مـع العـالج 

  ). ١٩٩١عاطف أحمد، ( .النفيس
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  الشخصية

  :تعريف الشخصية اصطالحا

ــة    ــأيت كلم ــن " شخصــية"ت ــة م ــة العربي ــف " شــخص"يف اللغ ــاء تعري ــد ج وق

وغــريه،  اإلنســان، إنهــا تعنــي جامعــة شــخص "لســان العــرب"معجــم كلمــة شــخص يف 

ــذلك ســواء  ــت  اإلنســانوهــو ك ــد رأي ــت جســامنه فق ــل يشء رأي ــد، ك ــن بعي ــراه م ت

ــى آخــر للشــخص  ــه "شخصــه ويف معن ــراد ب ــور وامل ــاع وظه ـــه ارتف ــه كــل جســم ل أن

  )٣٦، ١٩٩٦، قأحمد عبد الخال".(إثبات الذات فاستعري عنها لفظ الشخص

ــد أورد    ــم وق ــافة ). ٢٠٠١(ملح ــة إض ــية لغ ــف الشخص ــر لتعري ــيحا آخ توض

ــواء  ــه س ــانلكون ــة،  اإلنس ــذات املخصوص ــه ال ــراد ب ــد ي ــد وق ــن بع ــر م ــريه يظه وغ

ــة  ويف " أشــخص"وتشــاخص القــوم اختلفــوا وتفــاوتوا، وجمــع كلمــة شــخص مــن القل

ـــخاص ـــخوص وأش ـــرثة ش ـــاعي . الك ـــد الرف ـــة ). ١٩٨٧(وأك ـــي كلم ـــية ه إن الشخص

د ال يتــوفر لهــا تعريــف يف معــاجم اللغــة العربيــة، وان وجــدت حديثــة االســتعامل قــ

ــى  ــأيت أساســا مــن معن ــز الشــخص عــن غــريه وأن اســتعاملها ي ــي صــفة متي فإنهــا تعن

  .كل ما يف الفرد مام يؤلف شخصيته الظاهرة أيكلمة شخص 

ويــأيت تعريــف الشخصــية يف اللغــات األخــرى متقاربــاً وجميعهــا مشــتقة   

الــذي يلبســه املمثــل يف " القنــاع"حيــث تعنــي  personمــة مــن األصــل الالتينــي للكل

حــني كــان يريــد الظهــور مبظهــر  أوالعصــور القدميــة، حيــث كــان يقــوم بتمثيــل دور 

  .يفعله أوالناس فيام يتعلق مبا يريد ان يقوله  أماممعني 

  :تعريف الشخصية

مــن خــالل اطــالع املؤلــف عــىل عــدد مــن املؤلفــات القدميــة والحديثــة مل يــتم

ــيةالو    ــوم الشخص ــدد ملفه ــف مح ــول إىل تعري ــذا ص ــث  وه ــعب، حي يشء ص

مل نجـــد مفهومـــا محـــددا اتفـــق عليـــه العلـــامء، فالشخصـــية مـــن املفـــاهيم التـــي 

معناهــا تبعــا التجاهــات مــن يقــوم بتعريفهــا وتبعــا الهتامماتــه العلميــة،  تختلــف يف

  .والطريقة التي ينظر بها إىل طبيعة اإلنسان أو الفلسفة التي يؤمن بها
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فعلــامء الــنفس ينظــرون ملفهــوم الشخصــية عــىل  انــه مفهــوم معقــد يتكــون   

  .من عوامل كثرية ومتداخلة بحيث ال ميكن فصلها أو تحليلها عىل انفراد

ـــوم ) ١٩٩٣(وقـــد أوضـــح القـــذايف    ـــاين يف اآلراء حـــول مفه ـــه رغـــم التب ان

نهــا انــه ميكــن االتفــاق عــىل بعــض الخطــوط العريضــة التــي تنبثــق  م إالالشخصــية 

  :املفاهيم الشخصية وهي

ــا  -١ ــز به ــي يتمي ــامت الت ــلوك والس ــة للس ــاليب الثابت ــري اىل األس ــية تش ان الشخص

  .أنواعهااألشخاص والجامعات والثقافات عىل اختالف 

  .الشخصية تهتم بالتنظيم البنايئ الخاص باألساليب السلوكية إن -٢

الســلوكية والتغــريات  األمنــاطالشخصــية تشــمل مجمــوع التفــاعالت بــني تلــك  إن -٣

  .الداخلية التي تحدث للفرد من جهة واملثريات الخارجية من جهة أخرى

  :تصنيف تعريفات الشخصية

وقــد قــام العديــد مــن الُكتــاب يف  تصــنيف التعريفــات للشخصــية مــن   

  :حيث الجانب  الذي تم الرتكيز عليه تعريفا وهذه التصنيفات هي

  .بالشكل واملظهر الخارجي املوضوعي تعريف الشخصية من حيث اهتاممها -١

  .اهتاممها باملكونات الداخلية وتركز عىل املفاهيم الدينامية أو األساسيات -٢

  .اهتاممها بها من حيث هي منبه أو مثري أو استجابة أو متغري أو وسيط -٣

  .تعنى بالتوافق بني الفرد وبيئته مجتمعية تعريفات -٤

ــة تشــمل واحــدة أ  -٥ ــات مركب ــات الســابقةتعريف ــن الفئ ــرث م ــذايف، (و اك ، )١٩٩٣الق

وســـيقوم املؤلـــف بعـــرض كـــل صـــنف مـــن األصـــناف املـــذكورة والتعـــاريف 

  .الخاصة به

  :التعريفات التي تهتم بالشكل واملظهر الخارجي

منــط الســامت   بأنهــاعــرف جيلفــورد املشــار اليــه يف القــذايف الشخصــية   

ــرداً مــا ــز ف ــي متي ــات االتجــاه ال اوتقــع يف هــذ. الت ــت عــىل نظري ــي بقي تعريفــات الت

  .أو تقسيامت الوجه أو مقاييس الجمجمة األمناط
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ــىل    ــز ع ــد ترك ــذا البن ــت ه ــنف تح ــي تص ــات الت ــف  ان التعريف ــد املؤل يج

  :أهمها أمورعدة 

حيــث يقــوم الكاتــب بعــرض انطباعاتــه الشخصــية عــن : الجانــب االجتامعــي -١

ــاللطف  ــني أو ب ــق دفعــه بالشــدة أو الل أو الخشــونة وبالخجــل الفــرد عــن طري

  .أو الشجاعة أو باملرح أو الحزن

ــ -٢ ــمية وه ــفات الجس ــىل الص ــز ع ــه أو الرتكي ــهولة وقياس ــه بس ــن مالحظت ــا ميك و م

ومراقبتـــه ومراقبـــة تطـــوره مثـــل الغضـــب أو الثـــورة أو االنـــدفاع أو الـــرتدد 

  .وغريها

  :تعريف الشخصية كمثري - ٢

 املجتمع أو هي العادات أو وهي تعني مجموع ما يحدثه الفرد من تأثري يف"  

  ).١٥، ٢٠٠١سامي ملحم، " (األفعال التي تحدث أثرها بنجاح يف اآلخرين

ويّعـــرف واطســـن الشخصـــية بأنهـــا مجمـــوع أنـــواع النشـــاط التـــي ميكـــن   

ــزمن؛  ــن ال ــة م ــرتة كافي ــرب ف ــرد ع ــلوك الف ــن س ــا م ــرف عليه ــية  أيالتع ان الشخص

  .لدينا ليست سوى النتائج النهائية للعادات املنظمة

  .تعريف الشخصية من حيث االهتامم بالدينامية - ٣

ذلـــك : "بأنهـــاعـــرّف الشخصـــية )١٩٩٣(ن ايزنـــك املشـــار اليـــه يف القـــذايف إ   

حـــد مـــا لطبـــاع الفـــرد ومزاجـــه وتكوينـــه العقـــيل  إىلالتنظـــيم الثابـــت والـــدائم 

  .والجسمي والذي يحدد أساليب توافقه مع بيئته بشكل مميز

  :ركز عىل التوافق أو التكّيفالتعريفات التي ت - ٤

تعـــرف الشخصـــية بأنهـــا كـــل االســـتعدادات والنزعـــات وامليـــول والغرائـــز   

  .واملوروثة الفطريةوالقوى البيولوجية 

ــرى    ــاودنوي ــيم  ب ــرد يف تنظ ــد الف ــة عن ــول الثابت ــك املي ــي تل ــية ه أن الشخص

الكامـل هـي ذلـك النظـام "بينـه وبـني بيئتـه، ويـرى بـرت ان الشخصـية  فعملية التكيّـ

  من امليول واالستعدادات الجسمية والعقلية الثابتة نسبيا، التي تعد مميزا خاصا 
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الخــاص يف التكيــف مــع البيئــة املاديــة  أســلوبهللفــرد والتــي يتحــدد مبقتضــاه 

  )١٩٩٣رمضان القذايف، (".واالجتامعية

ــية    ــرف جريفيــت الشخص ــاويع ــي يتصــف بهــا  بأنه ــوع الصــفات الت مجم

عمليــة التوافــق مــع البيئــة االجتامعيــة وهــي تظهــر عــىل شــكل  الفــرد والناتجــة عــن

نعــيم الرفــاعي، (.ســلوكية معينــة للتعامــل مــع العوامــل املكونــة لتلــك البيئــة أســاليب

١٩٨٧(  

  :تعريفات يف الشخصية

  :هي أجزاءيرى بالنت ان الشخصية تتكون من ثالثة   

  .العوامل الثابتة األساسية واألصيلة -١

يــة أو العــادات التــي يــتم تشــكيلها يف وقــت مبكــر مــن الحيــاة االتجاهــات العقل -٢

  .وتتميز بدرجة عالية من املرونة

  .باقي مكونات الشخصية األخرى -٣

هـــذا عـــىل الجوانـــب الطبيعيـــة الفطريـــة بالنـــت ويشـــتمل تعريـــف   

ــات  ــاقي مكون ــة وب ــن البيئ ــابها م ــتم اكتس ــي ي ــامت الت ــفات والس ــة والص واملوروث

  .الشخصية

ــ   ــل أن ينه ــف يوقب ــرة   املؤل ــات فافق ــللتعريف ــض  ض ــا بع ــيف اليه أن يض

  :التعريفات األخرى منها

ــد كاتــل   ــه  رميون يعــرف الشخصــية تعريفــا رياضــيا يتفــق مــع مــا أطلــق علي

ــذكر،  ــل العــاميل في ــا التحلي ــدأ منه ــي يب ــة التخصــيص والت ان الشخصــية هــي "معادل

  ".معنيما ميكننا من التنبؤ مبا سيفعله الشخص عندما يوضع يف موقف 

ذلــك : وآخــرون الشخصــية تعريفــا إجرائيــا وهــي لــويس كامــلويعــرف   
االصــطالح الــذي يصــف الفــرد مــن حيــث هــو كــل موحــد مــن األســاليب  أواملفهــوم 

الســلوكية واالدراكيــة املعقــدة التنظــيم التــي متيــزه عــن غــريه مــن النــاس وبخاصــة يف 
  ).٢٠٠٠الصفطي، مكاري والدمنهوري، (املواقف االجتامعية 

ـــي    ـــية ه ـــر للشخص ـــف آخ ـــاك تعري ـــرتابط "وهن ـــل امل ـــوع املتكام املجم
لالشــرتاطات الداخليــة املمتزجــة بواســطة كــل املــؤرشات الخارجيــة وتتمركــز كــل 

ــة  ــدتها الدياليتكي ــية يف ح ــامت الشخص ــات وس ــة  إىلعملي ــرتاطات الداخلي ــذه االش ه
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ــىل  ــية ع ــامت الشخص ــدرك س ــث ت ــاحي ــأت يف  إنه ــية نش ــات النفس ــات للعملي نوعي
   ."للفرد مع ظروف حياته اإليجايبملية التفاعل ع

  :العريب اإلسالميالشخصية يف الرتاث 

ــع    ــح ربي ــريب ) ١٩٩٨(ويوض ــرتاث الع ــية يف ال ــوم الشخص ــالميمفه ــن  اإلس م

الصــفا، وهــم جامعــة نشــأت يف منتصــف القــرن الرابــع الهجــري  خــوانوجهــة نظــر إ 

ــنفس هامــ أراءيف مدينــة البرصــة يف العــراق ولهــذه الجامعــة  ة يف موضــوعات علــم ال

ــث عرضــوا  ــة حي ــة مــن الرســائل اشــتهرت باســم  أراءهــماملختلف رســائل "يف مجموع

عــىل تضــافر  أساســاتعتمــد  اإلنســانالصــفا ان شخصــية  خــوانويــرى إ ". الصــفا خــوانإ 

ــاملني  ــنيع ــة أو  أساس ــة والبيئ ــام الوراث ــالقه ــع، (.املكتســبة األخ ــد شــحاتة ربي محم

١٦٧، ١٩٩٨(  

  :ا كام وردت يف القرآن الكريمالشخصية وسامته

ـــية    ـــفا للشخص ـــريم أورد وص ـــرآن الك ـــانيةان الق ـــبعض  اإلنس ـــامتها ول وس

ــا ــني الشخصــية الســوية وغــري الســوية  أو أمناطه ــرآن ب ــز الق ــة كــام مي ــا العام مناذجه

ــدد  ــية، وح ــواء يف الشخص ــدم الس ــواء وع ــن الس ــل م ــة لك ــل املكون ــف العوام ووص

تشــتمل عــىل عــدد مــن الســامت الشخصــية  أمنــاطبثالثــة  اإلنســانيةالشخصــية  أمنــاط

  ).٢٠٠١ملحم، . (املنافقة -٣الكافرة   -٢املؤمنة   -١: وهي

  بناء الشخصية

ان الشخصــية هــي بنــاء معقــد ومتــداخل يصــعب فيــه تحديــد بنيــة رئيســية   

ــون  ــون املك ــايسلتك ــذلك  األس ــية ل ــاء الشخص ــالبن ــب  حاولن ــة الجوان ــل ملعرف التوص

. لعــام لشخصــية الفــرد قــدر االمكــان، وذلــك لنــتمكن مــن دراســتهااملتميــزة يف البنــاء ا

ــه يصــبح مبقــدورنا فهــم بعــض التناقضــات  وإذا ــذا فإن ــق هــدف كه ــا مــن تحقي متكن

الفـرد فقــد يـنجم عـن الفـرد بعــض السـلوكيات التـي تبـدو متناقضــة السـطحية يف سـلوك 

ــاقض  ــذا التن ــع ه ــل يرج ــذلك ب ــيس ك ــة ل ــون يف الحقيق ــد تك ــي ق ــبعض والت ــدم  إىللل ع

ــد  ــة ق ــإن الدراســات االكلينيكي ــه ف ــه، وعلي ــة تركيب ــاء وطبيع ــك البن ــة ذل ــرفتهم بحقيق مع

  .فهمها للشخصية بهذه الطريقة محاولةمن  اإلنساينانطلقت يف فهمها للسلوك 
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 يحــاوللفهــم ســلوك مرضــاه فإنــه  محاوالتــهفعــامل الــنفس االكلينــييك يف  

ــ ــوية كان ــنهم، س ــد م ــل واح ــلوكية لك ــاهر الس ــف املظ ــية ويف وص ــارت ام مرض  إط

  .اإلطارثابت ومحدد ومن تفسري سلوك الفرد من خالل ذلك 

  :محددات بناء الشخصية

ــل    ــاحثني طرحــوا مث ــد مــن الب ــام للشخصــية؟ العدي ــاء الع ــف يتكــون البن كي

  :هي أموربعدة  أجملهامتقاربة فمنهم من  اإلجاباتهذا التساؤل وكانت 

  .الوراثة -١

  .خالل مرحلة الطفولةالنضج وأسلوب التنشئة  -٢

  .الدوافع االجتامعية التي تكتسب عن طريق التعلم -٣

  ).١٩٩٧عدس، . (اإلدراكالطرق املستخدمة يف عملية  -٤

تكــوين الشخصــية ميكــن النظــر اليــه  إن). ١٩٩٩(وحــددت ســهري احمــد   

  :هي أربعةيف ضوء محددات 

  ).البيولوجية(التكوينية  -١

  .عضوية الجامعة -٢

  .املوقف -٣

  .الدور الذي يقوم به الفرد -٤

  :رشح لكل من هذه الجوانب وفيام ييل  

  :الشخصية والوراثة

  :أهمهااالتجاه البيولوجي اهتاممهم عىل مجاالت متعددة  أنصاريركز   

ـــة    ـــة، ودراس ـــة الوراث ـــزةدراس ـــا  األجه ـــني وظائفه ـــة ب ـــوية، والعالق العض

ــ ــردي للف ــة والف ــوين البيوكيميائي ــة التك ــية ودراس ــد، ( ."ردالشخص ــهري أحم ، ١٩٩٩س

٥١(  

ويــرى عــدس انــه مــن الرضــوري ان ال تشــمل دراســتنا للجانــب الــورايث    

ــرت  ــي أث ــل الت ــار العوام ــل يجــب ان تأخــذ بعــني االعتب ــط ب ــوالدة فق ــد ال ــرد بع للف
  يف منوهم ألطفالجانب ما متنحه الوراثة للفرد حيث يختلف ا إىلعليه قبل الوالدة 
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ىك مــن غــريه وذلــك بســبب مــا ورثــه مــن دقــة فقــد يولــد طفــل أذ . وتطــورهم 

ــذلك  ــف ك ــبي، ويختل ــاز العص ــالمة الجه ــواس وس ــرادالح ــبعض  األف ــهم ال ــن بعض ع

  :نوعني إىلبحكم الخربات التي يتعرض لها والتي تنقسم 

الـــذين يعيشـــون يف ظـــل البيئـــة  األفـــراد بأقـــلالخـــربات العامـــة التـــي تشـــرتك  -أ

الثقافــة عــىل الفــرد هــي مــا تعرضــه تــأثريات  أهــمالحضــارية الواحــدة، وان مــن 

ــن ادوار  ــف ع ــذكور تختل ــادوار ال ــه ف ــن ادوار يف حيات ــه م ــاثعلي ــث  اإلن بحي

ــز الجــنس الواحــد عــن اآلخــر ــك ســلوك ميي ــد عــن ذل ــرياً مــن . يتول حيــث أن كث

ــل  إىلاألدوار   ــؤثر عــىل ك ــة ت ــب ان الثقاف ــيهم صــفات  أفرادهــاجان وتضــفي عل

  .غته الخاصةشخصية مشرتكة ولكن يبقى لكل فرد صب

وهــي التــي ميتــاز بهــا الفــرد ، فكــل فــرد يختلــف عــن اآلخــر وال : الخــربات الخاصــة -٢

ــىل  ــرتكة  ع ــة املش ــها الثقاف ــي تعرض ــالل األدوار الت ــن خ ــه م ــؤ ب ــهل التنب يس

ــا ــا له ــون وفق ــذين يعيش ــراد ال ــني . األف ــتجابات ب ــة يف االس ــروق الفردي ان الف

ــا  ــون مرده ــراد يك ــ إىلاألف ــة البيولوجي ــدرات  ةالبني ــرد وان الق ــل ف ــزة لك املمي

املوروثــة تخضــع يف الغالــب لعمليــة التطبيــع االجتامعــي مــن خــالل تــأثري 

ــه ــارزين يف حيات ــض األشــخاص الب ــا ان .  بع ــن أذهانن ــب ع ــب ان ال يغي ويج

ــل  االجتامعــي  ــن  أونفــس العام ــة م ــائج متباين ــد يعطــي نت ــايف الواحــد ق الثق

ـــريه ـــع غ ـــابه م ـــف وتش ـــني اختل ـــر يف ح ـــرد آلخ ـــددات  ف ـــه ملح يف تلخيص

ـــداخلتني  ـــده ملنظـــومتني رئيســـيتني مت ـــك مـــن خـــالل تحدي الشخصـــية، وذل

ـــام ـــبعض وه ـــها ال ـــع بعض ـــاعلتني م ـــة : ومتف ـــة، املنظوم ـــة البنائي املنظوم

  .االجتامعية

ــة -١ ــة : البنائي ــن ناحي ــرد م ــة الف ــا بني ــد به ــزةويقص ــاز  األجه ــه كالجه ــة في املختلف

ـــدور  ـــاز ال ـــددي والجه ـــاز الغ ـــافةي العصـــبي والجه ـــجة إىل إض  األنس

ـــك  ـــا يف تل ـــة والخالي ـــجةاملختلف ـــرتك  األنس ـــام وتش ـــدم والعظ ويف ال

  )٢٠٠١سامي ملحم، (  .الكائنات البرشية  ترشيحيا بهذا البناء

  

  



  

٩٤ 

ــق وجهــة نظــر اوقــد ح   يــن، يف البنــاء داروولــت املدرســة الســلوكية تطبي

ــا اإلنســاين يف ــات وحــاولوا تعمــيم النت ــي توصــلوا تجــاربهم مســتخدمني الحيوان ئج الت

إليهــا عــىل اإلنســان وعــىل وجــه الخصــوص مجموعــة القــوانني التــي تحكــم الســلوك 

ــالتعلم ــة . الحيــواين خاصــة مــا يــرتبط منهــا ب إال انــه بــرزت بعــض االختالفــات النوعي

  :بني اإلنسان والحيوان وابرز هذه االختالفات

املكتوبــة أو " لغــةال"إن اإلنســان هــو الكــائن الحــي الوحيــد الــذي يتعامــل بــالرمز  -١

  .املرسومة أو املسموعة

ــرد  -٢ ــوس واملج ــع املحس ــل م ــذي يتعام ــد ال ــي الوحي ــائن الح ــو الك ــان ه إن اإلنس

ــه أو يغريهــا  ــتحكم يف بيئت ــذي يســتطيع أن يســيطر وي ــد ال وهــو كــذلك الوحي

  .لصالحه عن طريق العمل اإلنساين

  :املنظومة االجتامعية -٢

فرد وينخرط فيها والرتاث التاريخي والحضاري يقصد بها الثقافة التي يعيشها ال  

له، لذلك فإن دراسة الشخصية بطريقة محددة يف املجتمعات املختلفة يشء مستحيل 

ألن الشخصية تعكس الرتاث الحضاري ألي مجتمع نعيش فيه حيث تعكس الظروف 

  .البيئية املادية واالجتامعية التي تحيط بالفرد

قتـــه بـــاآلخرين كـــام تـــرتبط مبجموعـــة وتـــؤثر اتجاهـــات الفـــرد عـــىل عال   

ــة شــعور  ــتج عــن هــذه االتجاهــات يف صــورتها اإليجابي ــة األخــرى وين العوامــل البيئي

ــه ــذات لدي ــوم ال ــتامء مــع وضــوح مفه ــان والحــب واالن ــرد باالطمئن ــؤدي . الف ــد ت وق

انحــراف الشخصــية واتجاههــا يف مســار  إىلعالقــة الفــرد بــاآلخرين يف حالــة انحرافهــا 

   .غري اجتامعي

ــرى    ــربتوي ــذايف  أل ــه يف الق ــار الي ــون ) ١٩٩٣(املش ــية يتك ــاس الشخص ان أس

مــن العوامــل الوراثيــة التــي يولــد الفــرد مــزوداً بهــا والتــي ترتكــب مــن ثــالث 

  :مجموعات هي



  

٩٥ 

  

ــل  -١ ــاة مث ــق باملحافظــة عــىل الحي ــوع وتتعل ــراد الن ــع أف ــا جمي عوامــل يشــرتك فيه

ــداخيل ــوازن ال ــات الت ــدوافع وعملي ــات وال ــة االنعكاس ــات مرتبط ــي عملي  وه

  .بالجهاز العصبي

ــالجنس  -٢ ــق ب ــة وتتعل ــاقالت الصــفات الوراثي ــق ن ــن طري ــل ع ــة تنتق ــل وراثي عوام

  .الخ..البرشي ولون برشته

ــث ان  -٣ ــات تكــوين االرتباطــات حي ــام بعملي ــزوداً  اإلنســاناالســتعداد للقي ــد م يول

  .بقدرة طبيعية عىل التعلم

  :دينامية الشخصية

ــا   ــة مب ــاك ثالث ــم هن ــا ملح ــار إليه ــية أش ــري ) ٢٠٠١(دئ أساس ــاعد يف تفس تس

  :ومن ثم فهم الشخصية وهذه املبادئ هي اإلنساينالسلوك 

ــوازن -١ ــادة الت ــوتر واع ــض الت ــه : خف ــل علي ــذي يعم ــدأ ال ــد املب ــح فروي ــد أوض لق

اختــزال التــوتر واعــادة حالــة االتــزان  إىلللحاجــات الــذي يــؤدي بــدوره  اإلشــباع

ــ ــرد وي ــيولوجي للف ــا الفس ــك وفق ــاهرة  أليتم ذل ــباع(ظ ــاط -إلش ــي )اإلحب ، الت

  .يعاين منها يف مرحلة الطفولة وفقا ملبدأي اللذة والواقع

ــة  -٢ ــز عــىل ان : يف البيئــة) التــأثري(الفعالي ــدأ يرك ــرهــذا املب ــ عــىل  األم ال يقترص
 إىلالحاجـــات الفســـيولوجية والنفســـية للطفـــل فقـــط بـــل يتعـــداها  إشـــباع

التــي  األدواتأثري الفاعــل يف بيئتــه ويعــد اللعــب احــد تحقيــق الــدافع نحــو التــ
  .تكشف عن مدى الحاجة لهذا التأثري من جانب الطفل

ــالقوة -٣ ــو ب ــل والنم ــو بالفع ــا : النم ــدد الخالي ــادة يف ع ــل زي ــالنمو بالفع ــد ب ويقص
وزنــا وحجــامً ويســمى هــذا النمــو  األعضــاءكــرب  إىل إضــافة األنســجةومــن ثــم 

ــالنمو الكمــي ــو ويصــاحب هــذ. ب ــو يســمى النم ــن النم ــر م ــوع آخ ــو ن ا  النم
ــؤدي وظيفــة محــددة يف ســن  أيالكيفــي  ــان ي ــه ميكــن لعضــو يف الجســم ك ان

ــؤدي  ــأيت وهــذا ي ــة أخــرى مضــافة يف ســن ت ــؤدي وظيف ــني ان ي تقصــري  إىلمع
  .يف الوظائف

دافعــاً داخــل الفــرد يحــاول أن  أويعنــي أن هنــاك حــافزاً : أمــا النمــو بــالقوة  
إمكانيــة أن هنــاك  أي. درجــات أعــىل مــن النمــو إىلويــدفع بــه  يجعــل الشــخص مســتقال



  

٩٦ 

داخليــة للفــرد إذا مــا أتيحــت لهــا الفرصــة وجــدت ظروفــاً مناســبة مــن التوافــق فــإن 
بــدافع ) ادلــر(بتحقيــق الــذات يف حــني يســميه ) ماســلو(مــا يســميه  إىلذلــك يــؤدي 

  .الكفاح من اجل التفوق والتي سيأيت رشح آرائه الحقاً 
  :الشخصيةتحديد طابع 

ــوري    ــط الن ــد رب ــول ). ١٩٨١(وق ــدر ح ــه كارن ــا قدم ــته مل ــىل دراس ــاءا ع بن

تحديــد مالمــح الشخصــية األساســية حيــث ربــط مــا بــني األمنــاط الحضــارية الســائدة 

  :لديهم وعالقتها بالشخصية وأهم هذه النقاط هي 

  .الرعاية الوالدية -١

  .النظام الروحي والفلكلور -٢

  .والشخصية األساسية تاريخ الحياة الفردية -٣

  :تكامل الشخصية

عامــل الشخصــية بعــدة أمــور ربطهــا بهــا ). ١٩٩٢(وقــد حــدد ميخائيــل   

  :وجعل األساس فيها لالنتامء وهي

  .االنتامء األرسي  -١

  .االنتامء البيئي -٢

  .االنتامء الوطني -٣

  .االنتامء السيايس -٤

  .االنتامء العرقي -٥

  .االنتامء الثقايف -٦

  .ء املهنياالنتام -٧

  .االنتامء االقتصادي -٨

  .االنتامء التاريخي -٩

   .االنتامء الروحي -١٠

  

  



  

٩٧ 

  :أمناط الشخصية

عـــدداً مـــن أمنـــاط وأشـــكال الشخصـــية املختلفـــة ) ١٩٩٧(ويحـــدد شـــفيق   

  :منها

  : الشخصية االضطهادية - ١

ــارة عــن شــخص قليــل الصــداقات فهــو ال يحــب ان يكــّون صــداقات  وهــي عب

ة العائليــة، حيــث يســعى لعــزل أرستــه عــن اآلخــرين وإذا كــان مــع اآلخــرين وخاصــ

ــه  ــاس الي ــرب الن ــق يف اق ــدد وال يث ــن متش ــيئ الظ ــخص س ــو ش ــاً  فه ــاً متزوج شخص

ــلها يف  ــية بفش ــذه الشخص ــاز ه ــام متت ـــه، ك ــاس ل ــن الن ــريين م ــة كث ــد بخيان ويعتق

ــل  ــتوى العم ــىل مس ــدا وع ــورة ج ــكاكة غي ــم وش ــق به ــرين وال تث ــع اآلخ ــل م التعام

ــل ال ــق يفض ــمن فري ــل ض ــرين والعم ــع اآلخ ــاون م ــنجح يف التع ــرده وال ي ــل مبف عم

  .وميتاز بأنه كاتم لألرسار ال يبوح بالرس

  :الشخصية الهستريية - ٢

هــذه الشخصــية  أصــحابوتظهــر لــدى النســاء أكــرث مــن الرجــال حيــث مييــل   

حــب الظهــور وجــذب االنتبــاه وخاصــة الجــنس اآلخــر وتتصــف برســعة االنفعــال  إىل

ــ ــب امل ــى اتجاهــات نصــح وإرشــاد اآلخــرين وتقل ــة املتغــرية تتبن ــة القوي زاج والعاطف

ــه املوقــف يراهــا  ــا رد فعــل اشــد مــام يتطلب ــا له ــة انفعالي وهــي شخصــية غــري متزن

ــا  ــأرجح يف مزاجه ــي تت ــة وه ــاعرها رقيق ــاعر، مش ــة ذات مش ــا مندفع ــرون بأنه اآلخ

يــرات قويــة االكتئــاب والعكــس، وبرســعة وبــدون أســباب واضــحة وترب إىلمــن املــرح 

وعـــىل مســـتوى العمـــل تصـــلح يف مجـــال العالقـــات . كـــام يســـهل عليهـــا بااليحـــاء

  .العامة

  : الشخصية االجتنابية - ٣

وهـــي الشخصـــية التـــي تتجنـــب اآلخـــرين وتفضـــل عـــدم التعامـــل معهـــم 
ــى تكــوين  ــرغم مــن  أنهــا تتمن ــد إىل أنهــا  تخــاف أن يرفضــوها عــىل ال والســبب عائ

ويفضــل أصــحاب هــذه . تفشــل يف تحقيــق ذلــكعالقــات مــع اآلخــرين إال أنهــا 
. الشخصــية العزلــة واالنفــراد حيــث تحــدث لــه يف الغالــب أعــراض قلــق مــع اآلخــرين

وهــذه الشخصــية ينصــح بعــدم إعطائهــا وظــائف تتطلــب احتكاكــاً مبــارشاً ومســتمراً 
  .مع األفراد



  

٩٨ 

   :الشخصية السلبية العدوانية - ٤

ـــعرون ب ـــكوى ويش ـــريي الش ـــية كث ـــذه الشخص ـــحاب ه ـــي أص ـــم وهم ظل

ويســعون لتحقيــق عــدم االســتقرار ملــن حــولهم ويشــجعهم عــىل الــدفاع مــام تعرضــوا 

لــه مــن ظلــم، ينســحبون دامئــا مــن املواقــف ومييلــون للتســويف والتأجيــل كســولني 

يف العمـــل وال ينفـــذون مـــا يوكـــل الـــيهم وتـــرتاكم علـــيهم واجبـــاتهم باســـتمرار وال 

  .يؤدون عمال يف توقيته وال يتحملون مسؤولية

   :الشخصية الرنجسية - ٥

ــري  ـــه طمــوح عــال كث ــه ل صــاحب هــذه الشخصــية يســعى دامئــا لتعظــيم ذات

ــاين  ــز، أن ــل والرشــف والتمي ــفات النب ــض ص ــدعي بع ــارض وي ــايض والح ــاخر بامل التف

ــعى  ــا يس ــو دامئ ــذلك فه ــة، ل ــية ذات أهمي ــه شخص ــة وبأن ــعور باألهمي ــب الش ويح

وهــو كــذلك كثــري الكــالم . خرينللحصــول عــىل مراتــب عليــا يف املجتمــع ليــتحكم بــاآل 

ــية  ــفات الشخص ــن ص ــب م ــو قري ــامل وه ــري الع ــر الخب ــر مبظه ــب أن يظه ــار يح ثرث

  .الهستريية

  ): السيكوباثية: (الشخصية اإلجرامية - ٦

ـطة،  ــزة النظــام كالرشـ ــواب والعقــاب يعــادي أجه هــو شــخص ال يســتجيب للث

ضــعيف وال مــادي يســتغل الجميــع لتحقيــق مصــلحته الذاتيــة، أنــاين صــاحب ضــمري 

ــا يف  ــيلة ويســعى للحصــول عليه ــة وس ــذة بأي ــق الل يتحمــل املســؤولية ويحــب تحقي

اإلجــرام،  إىلاالنحــراف الجنيســ  إىلكــل مكــان بــأي مثــن وال يــتعلم مــن أخطائــه مييــل 

ــيطرة  ــتمرة وس ــة مس ــاج ملتابع ــل يحت ــتوى العم ــىل مس ــادي، وع ــويل م ــق وص متمل

  .وتهديد بالعقاب مع عدم التساهل معه

  ): املاسوكية(ة املؤذية للذات الشخصي - ٧

ــو عــىل حســاب نفســه ويحــب أن يلعــب  شخصــية تســعى دامئــا لخدمــة الغــري ول

ــا  ــد يحرمه ــه وق ــىل نفس ــو ع ــك ويقس ــه ذل ــوب من ــري مطل ــه غ ــم ان ــهيد رغ  أودور الش

  يعذبها وهي شخصية تسعى دامئا لعمل الخري للجميع ويساعدهم ويضع نفسه يف



  

٩٩ 

ــ  ــه، ع ــا علي ــام يشــكل عبئ ــعبة م ــف ص ــاء مواق ــه كربي اطفي يســهل جرحــه ل

  .واضح وعىل مستوى العمل ميكن أن يستغل

  ): الوسواسة (الشخصية النظامية  - ٨

صــاحب هــذه الشخصــية ســيئ الظــن مــرتدد عنيــد مبــالغ يف واقعــه وروتينــي 

شــخص مخــالف لـــه يف الــرأي  أييف عملــه وهــو غــري مــرن محــب للنظــام وال يتقبــل 

ة وهــو رقيــق جــداً يف مواعيــده وملتــزم جــدا ويهــتم بطقــوس معينــة يف حياتــه اليوميــ

ــرن وال  ــه غــري م ــاب ألن ــرث لالكتئ ــالزم وهــو عرضــة اك ــن ال ــرث م ــنظم اك ــه وم يف أعامل

ــل ــن طوي ــة ويف زم ــه برتاب ــؤدي أعامل ــه وي ــني عن ــل املختلف ــتطيع أن يقب ــذلك . يس ل

فهــو يصــلح يف املجــال التنفيــذي الــدقيق ولكنــه ال يصــلح يف مجــاالت التخطــيط 

  .واإلبداع

  : الشخصية االنطوائية شبه فصامية - ٩

خجــول جــدا غــري اجتامعــي صــفاته  قريبــة مــن صــفات الشخصــية االجتنابيــة 

مــع فــارق أن الشخصــية االجتنابيــة تبتعــد عــن النــاس ألنهــا تخشــاهم أمــا الشخصــية 

  .االنطوائية فهي تبتعد عنهم ألنها ال تريدهم

  : الشخصية مصاحبة النمط -١٠

ــ ــؤمن بالس ــري ي ــب التفك ــال غري ــع الخي ــات واس ــن والخراف ــب والج حر والغي

ــاج  ــدرات خاصــة، ويجــب  إىلوهــي شخصــية مرضــية ويحت ـــه ق ــد أن ل عــالج ويعتق

  .العمل عىل عالجه

  : الشخصية االعتامدية -١١

ــراره  ــذ ق ــريه ال يســتطيع أن يتخ ــىل غ ــتامد ع ــم االع ــل املســؤولية، دائ ال يتحم

ــد  ــاً لغــريه وإذا فق ــون تابع ــو يفضــل أن يك ــرده فه ــه مبف ــذي يعتمــد علي الشــخص ال

  .اصابة قلق شديد وتوتر بالغ لذلك فهو ال ينصح بتويل مناصب قيادية

  ): االندفاعية(الشخصية البينية  -١٢

ــــه ميـــول  أيدائـــم املشـــاكل يف  عمـــل يوكـــل اليـــه مييـــل إليـــذاء نفســـه ل

يترصــف دون تفكــري ومــن . انتحاريــة، منــدفع جــدا رسيــع وكثــري الســمو عــىل أفعالــه
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ــه الســهل إث ــع زمالئ ــه وم ــربني الي ــع املق ــى م ــا يعــيش يف هــدوء حت ــادرا م ــه ن  أوارت

  .جريانه، عاطفي وتسهل إثارته

  :الشخصية السوية والالسوية

ــرب ســوياً    ــا يعت ــون عــىل م ــنفس ال يتقف ــامء ال ــرب غــري ســوي  أوإن عل ــا يعت م

فــالخط الفاصــل بــني االســوياء وغــري االســوياء دقيــق للغايــة وصــعب التحديــد لــذلك 

تعريــف مصــطلح الســوي باعتبــاره قــدرة الفــرد عــىل التكيــف  إىلعــض العلــامء لجــأ ب

ــرد  أن إال ــن مج ــع م ــمل وأوس ــواء اش ــربوا أن الس ــك واعت ــوا ذل ــرين رفض ــامء آخ عل

التكيــف ويعتــربون أن التكيــف للبيئــة يــدل عــىل شخصــية غــري ســوية بقــدر مــا يــدل 

  .عليه عدم التكيف

وضــع ســت أساســيات يف ) ١٩٩٧(املشــار اليــه يف عــدس  هيلجــادروقــد قــام   

  :فهم السواء الذي عىل أساسه تحدد الشخصية السوية من غري السوية وهي

  .اإلدراك الفعال للواقع -١

  .املعرفة بالذات من حاجات ودوافع ومشاعر بدرجة كافية -٢

  .احرتام الذات وتقبلها -٣

  .مامرسة الضغط اإلرادي عىل السلوك والقدرة عىل توجيهه -٤

  .لعالقات العاطفية السليمةإنشاء ا -٥

أن يســـتخدم الشـــخص الســـوي قدراتـــه يف نشـــاط منـــتج وعمـــل  أي: اإلنتاجيـــة -٦

  .عىل الحياة إيجايب إقبالخالق وان يكون لديه 

وكــام هــو الحــال يف عــدم االتفــاق عــىل تعريــف محــدد للســواء فــإن مفهــوم   

لتحديــد الالســواء لــيس بأفضــل حــال فقــد اســتخدم علــامء الــنفس اكــرث مــن معيــار 

ــايري  ــع املع ــم إال أن جمي ــة لتطــور عمله ــة الســلوك الالســوي يف املراحــل املختلف ماهي

ــدها  ــتخدام وح ــالحة لالس ــري ص ــا  غ ــواقص تجعله ــن ن ــاين م ــت تع ــتخدمة بقي املس

الــذي يــرى أن : املعيــار اإلحصــايئ إىلمبعــزل عــن املعــايري األخــرى فمــنهم  مــن يلجــأ 

  يحدث بكرثة وينحرف عن السلوك غري السوي هو الذي ال  أوالسلوك الشاذ 



  

١٠١ 

ــار الســلوك غــري الســوي  ــتهم فمعي املــألوف مــن النــاس ويخــالف ســلوك أكرثي

  .هنا هو قلة تكرار السلوك وكونه غري منطي

أمــا املعيــار اآلخــر فهــو املعيــار االجتامعــي الــذي يعتــرب مــا تــم االتفــاق عليــه   

وذلـك إذ اعتـربه من قبل النـاس يف مجتمـع مـا سـويا ومـا شـذوا عنـه فهـو غـري سـوي 

املجتمــع أن الســلوك الصــادر عــن الفــرد خطــر ومثــري للقلــق مبعنــى آخــر فــإن لكــل 

ــدل عــىل تجــاوز وفــرق لهــذه  ــرد بســلوك ي ــام الف ــإذا ق ــه ف مجتمــع قواعــده وقوانين

  .القواعد املتفق عليها يف ذلك املجتمع فإن هذا الترصف يعترب غري سوي

ــ   ــار الشخيص ــو املعي ــث ه ــار الثال ــ: واملعي ــرد ومعي ــة للف ــاعر الذاتي  أوار املش

القرســ الـذايت ويســتخدم هـذا املعيــار مـن قبــل علـامء الــنفس  أومـا يعــرف بالضـغط 

االكلينيكيــني ويعتــربون الســلوك الشـــاذ كــل ســلوك ينظـــر اليــه الشــخص نفســـه 

  .كسلوك غري سليم ويأيت من حالة نفسية يسودها القلق والتعاسة

ـــف   ـــيني يتص ـــرىض نفس ـــوا كم ـــذين شخص ـــم ال ـــق فمعظ ـــالبؤس والقل ون ب

أعــراض مرضــية مختلفــة واملعيــار  إىلواالنقبــاض واألرق وفقــدان الشــهية إضــافة 

معيــار القيمــة التكيفيــة للســلوك الفــردي فالســلوك الســوي هــو الســلوك : الرابــع هــو

  .التكيفي والوسوايس  هو سلوك ال تكيفي وله عواقب سيئة للفرد وللمجتمع

ــا   ــيامت الس ــة للتقس ــراءة متمعن ــن ق ــف وم ــاوالت تعري ــمنة ملح بقة واملتض

ـــات  ـــرث يشء يف التشخيص ـــاعد اك ـــا تس ـــوي فجميعه ـــري الس ـــوي وغ ـــلوك الس الس

ـــة ونجـــد ان هـــذه التعـــاريف ـــوى الســـلوك  إىلتنظـــر : "االكلينيكي أفعـــال  أيمحت

ــك  ــائج ذل ــه ســلوك الفــرد ونت ــر في ــذي يظه الشــخص والســياق االجتامعــي الثقــايف ال

    ."السلوك  عىل الفرد واملجتمع

مــا فرويــد فقــد نظــر إىل الشخصــية الســوية وغــري الســوية عــىل انهــام أ   

مــدفوعتان مــن األعــامق بــدوافع الهــو غــري العقالنيــة اللحوحــة يف طلــب اللــذة 

ــالتوازن بــني مكوناتهــا النفســية الــثالث : والعــدوان وان الشخصــية الســليمة تتصــف ب

ــا وا ــال ألهــو واألن ــنام يجاهــد الهــو عــىل ان يكــون مول ــا األعــىل وبي ــا ن د الســلوك فاالن

واألنــا األعــىل ميارســان دورهــام يف تحديــد نــوع الســلوك الــذي يحــدث فعــال وهــذا ال 



  

١٠٢ 

ــد رصاع  ــل يوج ــام ب ــجام  ت ــل بانس ــثالث تعم ــية ال ــات النفس ــذه املكون ــي ان ه يعن

  .فيام بينها وان القوة أو السيطرة تنتقل من واحد إىل آخر

ـــدوافع غـــري وينظـــر للشخصـــية الشـــاذة أنهـــا  تكـــون مدفوعـــة أساســـا    ب

عقالنيــة تحــددها خــربات الطفولــة ومدرســة التحليــل النفيســ تنظــر للشخصــية 

متصــلتان مبعنــى ان الشــذوذ يكــون مختلفــا يف الدرجــة  بــأنهامالســوية وغــري الســوية 

نــا األعــىل يظهــر الفــرد اال ولــيس يف النــوع فعنــدما يضــطرب التــوازن بــني الهــو واألنــا و 

عـىل فـإن الـدوافع العدوانيـة للهـو قـد تكـون اضـعف االنـا األ  فـإذاعدد من األعـراض 

ل السـلوك املضـاد ـرد أنــواع مـن السـلوك الشــاذ مثــلها اليد العليـا فتظهـر عـىل الفـ

  ).١٩٩٨رايض الوقفي، . (عـللمجتم
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  نظريات الشخصية

  

  :الشخصية نظام من السامت

ــا ســوف يتحــدث املؤلــف ــى بســامت الشخصــية  هن ــي تعن ــات الت عــن النظري

ــك  وكــام أســلفنا ــىل تعريــف موحــد للشخصــية وذل ــوا ع ــامء مل يتفق ــان العل ســابقا ف

لصــعوبة اإلحاطــة مبختلــف جوانــب الشخصــية وهنــاك مــن علــامء الــنفس مــن اهــتم 

  :بظاهرة السامت واكد عىل الدور الذي تلعبه يف تشكيل الشخصية

إن النظريــــات التــــي تتعلــــق بالســــامت فإنهــــا ) ١٩٩٨(ويــــرى الــــوقفي   

  :هامتشتمل عىل افرتاضني 

إن ســـامت الشخصـــية تعكـــس مواصـــفات مقـــررة مســـبقا وهـــي ثابتـــة نســـبيا  -١

ـــؤ  ـــان التنب ـــري امك ـــة وتفس ـــف املختلف ـــة يف املواق ـــاليب معين ـــرف بأس للتع

  .بالسلوك

إن النــاس يختلفــون يف مــدى  مــا ميتلكــون مــن ســمة معينــة األمــر الــذي يعنــي  -٢

نوعـــا غـــري انـــه ال يشـــبه أحـــداً غـــريه يف جميـــع الســـامت والنتيجـــة تكـــون ت

  .محددة من الشخصيات اإلنسانية الفريدة

ـــا ان    ـــد لن ـــات الخاصـــة بالســـامت ال ب ـــدأ باســـتعراض النظري ـــل أن نب وقب

  .نتعرف عىل ما هو املقصود مبفهوم السامت

  :تعريف السامت

ــي   ــمة ه ـفاته: "الس ــرد وترصـ ــلوك الف ــه س ــبياً توج ــة نس ــة ثابت رايض ( ".نزع

  )١٩٩٨الوقفي، 

ــأثري عــىل الســلوك بشــكل "بأنهــا ) ١٩٩٣(ويعرفهــا القــذايف    طريقــة دامئــة للت

  .نسبي يف املواقف املختلفة التي ترتبط معا بعالقة معينة

ــرى    ــوع االســتجابات التــي تــم التعــود "بــأن الســمة هــي  ايزنــكوي مجم

  )١٩٩٢وليد رسحان، ( ".عليها

ــي    ــمة ه ــن ان "والس ــبي ، ميك ــفة ذات دوام نس ــية أو ص ــلة أو خاص أي خص

، وقـد أن هنـاك فروقـا فرديـة فيهـا أياألفـراد فتميـز بعضـهم عـن بعـض،  يختلف فيهـا
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ــة أو  ــمية أو معرفي ــذلك جس ــون ك ــن أن تك ــبة، وميك ــة أو مكتس ــمة وراثي ــون الس تك

  ".انفعالية أو متعلقة مبواقف اجتامعية

ــرى    ــوروي ــالجيلف ــد الخ ــه يف عب ــأن الســمة هــي ) ١٩٩٦( قد املشــار الي  أيب

  .سبي وعىل أساسه يختلف الفرد عن غريهجانب ميكن متييزه وذو دوام ن

  :السامت اىل ثالثة اقسام وهي) ١٩٩٣(وقد قسم القذايف   

ومــن اشــهرها الســامت الكيميائيــة التــي قــادت العلــامء  :الســامت الفســيولوجية -١

ربـــط الشخصـــية بـــإفرازات الغـــدد وأقـــدم هـــذه النظريـــات هـــي التـــي  إىل

ـــعها  ـــراط(وض ـــا ) أبيق ـــار فيه ـــاط ال إىلواش ـــوائل ارتب ـــة بس ـــفات املزاجي ص

  .الجسم

ـــة -٢ وهـــي الســـامت املتعلقـــة بالشـــكل العـــام الخـــارجي  :الســـامت املورفولوجي

للجســـم وللســـامت الجســـمية تـــأثري عـــىل شخصـــية الفـــرد وميكـــن قياســـها 

  .والتعامل معها بطرق متعددة

وهـــي االســـتجابة للمثـــريات بطريقـــة معينـــة يف املواقـــف  :الســـامت الســـلوكية -٣

  .ذات العالقة ببعضها البعض املتشابهة أو

  :وأهم النظريات التي تتحدث عن السامت هي  

  :نظرية البورت

أنواعـــاً  مختلفـــة مـــن السمــــات مـــن خـــالل قامئـــة  الـــربتوفيهـــا اختـــار   

أن ) ١٩٩٨(ألـــف صـــفة ســـلوكية وأوضـــح كـــام ورد يف الـــوقفي ) ١٨(تشـــتمل عـــىل 

  :هناك

  .سامت مشرتكة وأخرى فردية -أ

  .خرى ثانويةسامت مركزية وأ  -ب

ــأثري الســمة عــىل غريهــا مــن الســامت    ــنهام هــو ســعة ت  األخــرىوالفــارق بي

فالســمة املركزيــة تــؤثر عــىل كــل ســلوك يصــدر عــن الفــرد الثانويــة اقــل تــأثريا مــن 

ــؤدي إىل أن يتصــف الســلوك  ــز شخصــية الفــرد إىل حــد كبــري وت الرئيســية إال أنهــا متي

كــان وصــف الشخصــية بعــدد  مــن بإم) البــورت(بطــابع عــام ثابــت نســبيا ويعتقــد 

  .سامت) ٨-٥( السامت املركزية ترتاوح بني
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هــي منظومــة نفــس عصــبية تخــص الفــرد ولــديها  اللــربتوالســمة بالنســبة   

ــة وتهــدف  ــة الوظيفي ــة مــن الناحي ــات املتعادل ــد مــن املنبه القــدرة عــىل نقــل العدي

ة يف اىل التعبـــري عـــن الســـلوك التـــوافقي مؤكـــدا عـــىل ان الســـامت تكـــون متكاملـــ

الشــخص وليســت خيــال املالحــظ وهــذه املنظومــة ميكــن مالحظتهــا مــن الخــارج عــن 

  )٢٠٠١سامي ملحم، ( .طريق السلوك

  :نظرية كاتل

ــورت    ــة الب ــيص قامئ ــل بتلخ ــام كات ــا ) ١٧١( إىلق ــذف منه ــد ان ح ــفة بع ص

ــة  ــة واأللفــاظ الغريب ــامت املرتادف ــزي . الكل ــل عــامل نفيســ إنجلي ــارد كات ــد بارن ورميون

) الينــوي(ىل أمريكيــا منــذ وقــت بعيــد وعمــل أســتاذا باحثــا يف جامعــة هــاجر إ

ــام  ــن ع ــلوك م ــل الس ــية وتحلي ــدير الشخص ــل تق ــديرا ملعم ــام ) ١٩٤٥(وم ــى ع حت

)١٩٧٣.(  

ســمة اعتربهــا ســامت مصــدرية ميكــن اســتخدامها  ٢٠ إىل كاتــلوقــد توصــل   

ـــن الســـامت  ـــا، وم ـــة فيه ـــات القامئ ـــان العالق يف تفســـري الســـامت الســـطحية وبي

  .الخ..رفاليها، متحفظ، متفتح، متهيج، من أشاراملصدرية التي 

  :نظرية ايزنك

ايزنـــك عـــامل أملـــاين املولـــد والنشـــأة حصـــل عـــىل درجتـــي الـــدكتوراه مـــن   

ـــد نفســـه . جامعـــة لنـــدن ويشـــري ايزنـــك إىل إن بحـــوث الشخصـــية يجـــب أال تقي

طــرق بفحــص قطاعــات صــغرية بــل يتعــني أن يــتم دراســتها بوصــفها كــال وبجميــع ال

املمكنــة للقيــاس حيــث إنهــا ليســت اكــرث إقناعــا مــن عوامــل مســتخرجة مــن مــادة 

  .تجريبية جمعت بواسطة طرق مختلفة 

وأوضـــح ايزنـــك أهميـــة العوامـــل الوراثيـــة يف تشـــكيل الشخصـــية ومنوهـــا،   

ـــاك  ـــية، وهن ـــاقري يف الشخص ـــأثري العق ـــية وت ـــيح بالشخص ـــة الترش ) ٥(ودرس عالق

  :ة وهيوصف الشخصي عوامل أساسية يف

  .عامل االنبساط -١

  .عامل الذهنية -٢

  ,عامل املحافظة مقابل التقدمية -٣



  

١٠٦ 

  .عامل العصابية -٤

  ).١٩٩٦، قعبد الخال. (عامل الذكاء -٥

وقد استخدم ايزنك منهج التحليـل العـاميل لدراسـة بنيـة الشخصـيات السـوية   

 ٣٥نة وزعهـا يف والفطرية وكان ذلك من خالل تحليل اإلجابـات التـي وردت عـىل اسـتبا

  .بلدا يف العامل

  للشخصية" الخمسة أبعاد"منوذج 

ــاحثني  كوســتا وماكريــهعــد ي   ــدين يف فــتح املجــال أمــام الكثــريين مــن الب رائ

ــارص ) ٥( إليجــاد  ــق املــنهج العلمــي، وعن ــا عــن طري أبعــاد يف الشخصــية توصــال إليه

  :هذا النموذج هي

  .االنفتاح -١

  .الضمري -٢

  .االنبساط -٣

  .وافقةامل -٤

  ).١٩٩٨الوقفي، (العصابية  -٥

  :تقييم نظريات السامت

لقــد تــم توجيــه النقــد لهــذه النظريــات بأنهــا وصــفية مهمتهــا تحديــد األبعــاد  :أوالً

التــي تتســم بهــا الشخصــية لكنهــا ال تفرســ لنــا أســباب ذلــك وال تســاعدنا عــىل 

  .فهم ما يحيط بالسلوك املعني

ء إن قامئــة مؤلفــة مــن عــدد مــن األبعــاد ســواء مــا يؤكــده العديــد مــن العلــام :ثانيــاً 

ـــذه  ـــد  ه ـــتوعب تعقي ـــعب أن تس ـــا ص ـة أو غريه ـــة أو عرشــ ـــت خمس كان

الشخصــــية وتحــــيط باملســــالك التــــي ال ميكــــن أن تســــلكها يف املواقــــف 

  ).١٩٩٨الوقفي، "(املحتملة

  :الشخصية نظام للطاقة النفسية: ثالثاً 

ــات التــي قامــت عــىل هــذا األســاس أن ا   ــرب النظري ــارة تعت لشخصــية هــي عب

مــن  والحاجــات واالنــدفاعات أو هــي شــكلعــن نظــام متكامــل مــن الــدوافع والحــوافز 
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ــرد وأهــم هــذه  ــن يف الف ــي تكم ــب الت ــة النفســية الالشــعورية يف الغال أشــكال الطاق

  :النظريات هي كالتايل

  نظرية التحليل النفيس

ــية لبنا   ــال الشخص ــدة يف مج ــات الرائ ــن النظري ــة م ــذه النظري ــرب ه ــا تعت ئه

املحكــم وتنظيمهــا يف مراحــل متتابعــة تشــمل فــرتة طويلــة نســبيا مــن عمــر اإلنســان 

واهتاممهـــا بالتفصـــيالت الدقيقـــة التـــي تحـــاول تفســـري دوافـــع الســـلوك اإلنســـاين 

ــة  ــل الفطري ــر العوام ــد اث ــة إىل تأكي ــذه النظري ــت ه ــد اتجه ــه، وق ــباب انحراف وأس

ــا  ــات والحاجــات وارتباطه ــة كالرغب ــدوافع الطبيعي بشــحنات نفســية وان الســلوك وال

ــا  ــر به ــي م ــابقة الت ــه الس ــوع خربات ــرتبط مبجم ــره ي ــان عم ــام ك ــرد مه ــايل ألي ف الح

     .خالل املراحل األوىل من عمره

  :مكونات الشخصية وبنائها

  :يشري املؤلف إىل أن فرويد انفرد بنظرته للشخصية مبا ييل

اؤهــا حيــث تعتمــد وهــو محــور الشخصــية واألســاس الــذي يقــوم عليــه بن :ألهــو  -١

ــة  ــا البدائي ــتفظ بطبيعته ــي تح ــذلك فه ــة ل ــفات الفطري ــىل الص ــأتها ع يف نش

والطفوليــة مــن الحيــاة وال ميكــن الســيطرة  عــىل ألهــو ألنهــا بعيــدة عــن 

متناول يـد اإلنسـان، ونظـراً الرصارهـا عـىل تحقيـق شـهواتها فـإن ذلـك يـدفعها 

ــذهني اىل التعــويض عــن عــدم اإلشــباع  لحاجاتهــا كــام عــن طريــق القصــور ال

  .يحصل يف األحالم وتقوم األنا بالتدخل من اجل تقديم حلول مناسبة

ــا -٢ ــدوافع : األن ــات ال ــة متطلب ــذي يعمــل عــىل تلبي ــاز ال ــو هــي الجه ــت اله إذا كان

ــرد  ــلحة الف ــدم مص ــكل يخ ــة بش ــان "الفطري ــا(ف ــوم ) األن ــي تق ــي األداة الت ه

) األنــا(يــت ســلطة وكلــام قو. عــىل تهــذيب تلــك الحاجــات والرغبــات النظريــة

ــن الشخصــية مــن  ــذي ميّك ــا هــي الجهــاز ال ــا، فاألن كــان ســلوك الفــرد اجتامعي

ــي  ــا أن تلب ــا إم ــتطيع االن ــع، وتس ــية والواق ــات الشخص ــني املتطلب ــة ب املواءم

مطالــب الهــو أو تؤخرهــا أو تكفهــا ومتنعهــا مــن تحقيقهــا كــل حســب حالتــه، 

  :وهناك ثالثة جوانب متيز األنا وهي
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متطلباتهـا ة ترصـيف طاقـة الهـو عـن تأخـذ تلبيـة بتعـديل طريقـتقوم  أنها -١

  .أو كفها

  .أنها تقوم بعمليات اإلدراك والتقييم ودمج املثريات القادمة -٢

أنها تعمل عىل تنمية املهارات الالزمة للتنسيق بني الدوافع الداخلية والطـرق  -٣

  .االجتامعية املناسبة لتعريف الطاقة

صوت املجتمع أو الضمري وميثل تعاليم املجتمع وطـرق الرتبيـة  ويسمى: األنا األعىل -٣

السائدة فيه والقـيم املتوارثـة والعـادات والتقاليـد وهـو ميثـل املثاليـات ويهـتم 

مبسائل الصـواب والخطـأ حتـى يجعـل السـلوك متوافقـا مـع متطلبـات الوسـط 

سـايس يف الجـزء الثالـث األ ) األنـا األعـىل(االجتامعي يف أكمل صورها حيث تعترب 

  .بناء الشخصية وتبدأ األنا األعىل يف الظهور والتطور خالل مراحل الطفولة

  :همهاأ وتعمل األنا األعىل عىل تأدية عدد من الوظائف   

والوقـوف يف وجـه دوافعهـا وخاصـة مـا يتعـارض ) الهـو(العمل عـىل كـف رغبـات  -١

  .منها مع السلوك االجتامعي واملعايري املثالية

ــتامىش مســاعدة األ  -٢ ــأخرى ت ــة ب ــري االجتامعي ــتبدال بعــض األهــداف غ ــىل اس ــا ع ن

ــة  ــن جه ــد م ــادات والتقالي ــة والع ــن جه ــة م ــة االجتامعي ــات البيئ ــع متطلب م

  .أخرى

  الحياة العقلية النفسية

لقــد نــادى فرويــد بوجــود ثالثــة مســتويات يف طبقــات العقــل هــي الشــعور    

  .وما قبل الشعور والالشعور

عقــل متثــل كــل مــا تعنيــه وميكــن الوصــول اليــه فــورا مــن هــو طبقــة ال :الشــعور -١

ــابه ــا ش ــار وم ــات وأفك ــور وذكري ــرتبط . آراء وص ــبي ي ــر نس ــو أم ــعور ه والش

. بزمان ومكـان معينـني  فـام يكـون شـعورياً اآلن قـد ال يكـون كـذلك بعـد فـرتة

إذ ميكـــن ترحيـــل الخـــربات الســـلوكية الشـــعورية إىل الـــذاكرة لالحتفـــاظ بهـــا 

ـــن ـــاء م ـــد االنته ـــار  بع ـــا أفك ـــل محله ـــتخدامها وتح ـــا أو اس ـــل معه التعام

  .واستجابات جديدة يف مركز الشعور
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تتـألف مـن الخـربات العقليـة التـي ال ميكـن الوصـول إليهـا فـورا  :ما قبـل الشـعور -٢

ـــتدعائها ـــد الس ـــت والجه ـــض الوق ـــاج إىل بع ـــل يف . ويحت ـــا تتمث ـــادة م وع

ــ ــذكرها ويش ــد لت ــض الجه ــذل بع ــي تب ــابقة الت ــذكريات الس ــد إىل أن ال ري فروي

ــا  ــوم به ــي يق ــتجابات الت ــوع االس ــالفرد ومجم ــار الخاصــة ب ــع األفك اصــل جمي

هــي ال شــعورية يف بــدايتها غــري أن بعضــها قــد ينتقــل إىل مرحلــة وســط هــي 

  .مرحلة ما قبل الشعور وذلك قبل ان تصبح يف متناول الشعور

ة غــري ذات لقــد نظــر العلــامء اىل الالشــعور عــىل انــه حالــة طارئــ: الالشــعور -٣

أهميــة كبــرية واعتقــد فرويــد بــأن الالشــعور هــو أهــم مســتويات الحيــاة 

ــوة  ــود ق ــىل وج ــعور ع ــوم الالش ــتند مفه ــلوك ويس ــور الس ــه مح ــة وبأن العقلي

ــلوكية  ــاطات س ــام بنش ــه إىل القي ــىل دفع ــل ع ــرد تعم ــل الف ــأثري يف داخ ذات ت

ــة ــبابها الحقيقي ــوارى أس ــنام تت ــا بي ــا ظاهري ــربر له ــباب ال م ــة ألس ــي  معين الت

تعــود إىل أيــام الطفولــة عــن ذهــن الفــرد مــام يجعــل الصــلة غــري ظــاهرة بــني 

مظــاهر الســلوك ومصــادرة وتعــرب مكونــات الالشــعور عــن نفســها بعــدة طــرق 

  :أهمها

  .فلتات اللسان - ١

  .التنويم املغناطييس -٢

  .األحالم -٣

  .االستبصار -٤

  .األعراض الهستريية -٥

  :الذكريات املدفوعة -٦

ـــوقفي ويف رشحـــ   ـــدفاع ذكـــر ال ـــات ال ـــا تقـــوم بعـــدة  أن) ١٩٩٣(ه آللي األن

  :تدابري لحامية الذات وهي

ــامي -١ ــة  :التس ــع منتج ــة اىل دواف ــية والعدواني ــة الجنس ــل الطاق ــا بتحوي ــوم األن يق

  .ومقبولة اجتامعيا تخفي ما خلفها اخفاء تاماً 

ــت -٢ ــيض التســامي :الكب ــت نق ــد الكب ــة وا. يع ــاً للطاق ــيس تفريغ ــت ل ــوتر والكب لت

  .مبقدار ما هي محاولة للقفز عنهام
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ــفاء -٣ ــفاء  :اإلض ــا باإلض ــن تعريفه ــة ميك ــة املكبوت ــة  أيإن الرغب ــذه الرغب ــبة ه بنس

  .إىل الغري

ــ -٤ ــوين العكيس ــة  :التك ــباع حاج ــفاء إلش ــأ كاإلض ــعورية تنش ــة ال ش ــيلة خادع وس

ــري عــن الرغبــة  ــ بتحويــل التعب ــوين العكيس مكبوتــة يقــوم األنــا بآليــة التك

  .كبوتة إىل سلوك شعوري معاكس ومناقض لها متاماً امل

ــن  :التســويغ -٥ ــول ع ــري مقب ــل غ ــوم بعم ــنام يق ــة التســويغ حي ــرد اىل آلي ــأ الف يلج

  .الغري فيبحث عن مسوغات مقبولة من الغري

يحــدث اإلبــدال عنــد توجيــه ردود الفعــل العدوانيــة نحــو منبــه بــريء ال  :اإلبــدال -٦

ــدوان أل  ــري للع ــه املث ــو املنب ــنح ــذه املنب ــىل ه ــوم ع ــون يف  هن الهج ــد ال يك ق

  .إمكانية الفرد

  .من هو دونه سناً  إالوذلك عندما يقوم الفرد بفعاليات ال ميارسها  :النكوص -٧

أن يقــوم الشــخص بتعــويض شــعوره بــنقص يف ناحيــة مــا بــأن ينتمــي  :التعــويض -٨

  .لسلوك يغطي به نقصه

ــتقمص -٩ ــية :ال ــدماج يف شخص ــخص باالن ــل الش ــي  أن ميي ــن ان تلب ــن ميك ــريه مم غ

  .لـه تلك الحاجة

  :تطور الشخصية يف ضوء نظرية التحليل النفيس

ــة الفــرد  تــرى املدرســة التحليليــة أن تطــور الشخصــية يــتم عــن طريــق محاول

ــرور  ــظ مب ــية ويالح ــة النفس ــدم الراح ــعوره بع ــة إىل ش ــادر املؤدي ــىل املص ــب ع التغل

ـــة املهـــد و  ـــداء  مبرحل ـــة الفـــرد مبراحـــل متعـــددة ابت مـــرورا عـــرب مراحـــل الطفول

واملراهقـــة والنضـــج حيـــث نضـــج الشخصـــية موحـــدة الجوانـــب هـــو مـــا يســـمح 

ــا،  بانســياب القــوة مــن جــزء إىل آخــر مــن أجــزاء الشخصــية الثالثــة وهــي الهــو، االن

  )االنا األعىل

  )الفرويديون الجدد(مدرسة التحليل النفيس الحديثة 

ــل وجهــة نظــر مخالفــة بعــض اليشــ ــة ملدرســة الت ءمتث ــل النفيســ التقليدي حلي

  حيث ترى أن فرويد قد أعطى أهمية كبرية للدور الذي تلعبه الدوافع الفطرية 
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ــىل  ــك ع ــن ذل ــدال م ــز ب ــه يجــب الرتكي ــلوك وان ــىل الس ــأثري ع ــة يف الت واملوروث

ــا  ــالفرد وعــىل م ــة املحيطــة ب ــة واالجتامعي ــه العوامــل البيئي ــذي تلعب ــدور العــام ال ال

ــلوكية ــربات س ــن خ ــرد م ــدى الف ــرى ل ــة أخ ــن جه ــبة م ــدف . مكتس ــرى أن ه ــام ت ك

ــن األمل  ــتخلص م ــف حــدة الضــغط النفيســ أو ال ــيس مجــرد تخفي ــد ل الســلوك الوحي

والقلـــق ألن الفـــرد مخلـــوق لديـــه القـــدرة عـــىل اإلدراك واالختيـــار ووضـــع القـــرار 

والســيطرة عــىل ســلوكه وتحمــل املســؤولية ذلــك لــيس مجــرد أداة تلعــب بهــا القــوى 

  .الالشعورية

  ة ونظرية اريكسونالشخصي

مـــن اشـــهر علـــامء مدرســـة  التحليـــل النفيســـ الحديثـــة  اريكســـونيعتـــرب 

ويتميـــز بأنـــه اســـتطاع أن يضـــع آراءه بطريقـــة عمليـــة يف األشـــكال التـــي تصـــوره 

ــاة الفــرد مــن  لتطــور الشخصــية مــن خــالل مثــاين أزمــان أو مراحــل تســتمر عــرب حي

ــني  ــا ب ـاع م ــأن الرصـ ــرى اريكســون ب ــه وي ــده إىل مامت ــة مول ــدوافع والعوامــل البيئي ال

ــأثري عــىل مكونــات الشخصــية وعــىل تطورهــا  ويــرى كــذلك  هــو الــذي يــؤدي إىل الت

ــايل  ــزمن الح ــة ال ــىل أهمي ــد ع ــام يؤك ــاة ك ــدى الحي ــتمر م ــية يس ــور الشخص إن تط

  .واملستقبيل

ــل يف  ــد وتتمث ــة فروي ــىل نظري ــون ع ــا اريكس ــي ادخله ــديالت الت ــم التع إن أه

  :أمرين

ميــة التفاعــل املشــرتك بــني العوامــل  البيولوجيــة أو الوراثيــة وبــني التأكيــد عــىل أه -١
ــة  ــات البيلوجي ــني العملي ــوازن ب ــاك ت ــون هن ــث يك ــي بحي ــوى االجتامع املحت
ـــة مـــن اجـــل  ـــات الشخصـــية املتبادل ـــة والعالق ـــني االتجاهـــات االجتامعي وب

  .الشعور بالراحة النفسية
متصــلة ومســتمرة بــدال مثــاين مراحــل  أصــبحتحيــث بالتوســع يف مراحــل النمــو  -٢

  :من اربع مراحل النمو الريكسون وهي
  .الثقة  من الوالدة إىل عمر سنتني -١
  .سنوات ٤اىل ٣االستقالل من  -٢
  .سنوات ٧إىل  ٦املبأداة من  -٣
  .سنة ١٢إىل  ٦اإلنتاج  -٤
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  .سنة ٣٠إىل  ٢٠الصداقة من  -٦

  .سنة ٦٥إىل  ٣٠التوالد من  -٧

  .سنة فام فوق ٦٥التكامل تحقيق الذات   -٨

ويعــد اإلســهام يف نظريــة اريكســون هــو توســيع النظريــة إىل نظريــة التحليــل 

ــأن املجتمــع دامئــا كعــادات  ــد ب ــك مــن خــالل رفضــه لوجهــة نظــر فروي النفيســ وذل

ومحــيط ومــن خــالل تأكيــده عــىل تــأثري العوامــل واملــؤثرات الســيكولوجية والفــروق 

  .الثقافية يف منو الشخصية

  دي ألدلرعلم النفس الفر 

ــأن اإلنســان  ــادي ب ــي تن ــة الت ــر بوجهــات النظــر االجتامعي ــأثرت آراء ادل لقــد ت

ــأثر كثــريا بالــدوافع الفطريــة وان  هــو املخلــوق الوحيــد عــىل وجــه األرض الــذي ال يت

ورفـــض ادلـــر التســـليم . الـــذي يـــؤثر عـــىل ســـلوك الفـــرد هـــي البيئـــة االجتامعيـــة

ــة واالتجاهــا ــل الفطري ــه الالشــعور تبســيطرة العوام ــرد تحكمــه يف توجي ية عــىل الف

  .الشخصية

والفكـــرة الرئيســـية التـــي يـــدور علـــم الـــنفس الفـــردي يف إطارهـــا هـــي أن 

شخصــية اإلنســان كــل ال يتجــزا أو متكاملــة وان لفهــم اإلنســان ال بــد لنــا مــن إدراك 

محمــد . (النزعــات الهادفــة لديــه مــا يســميه ادلــر مببــدأ التوجيــه لحيــاة الفــرد

  )١٩٩٨عبدالرحمن، 

ــر وهــي  ١٩٩٣ام أورد القــذايف عــام كــ ــد ادل األهــداف األساســية للشخصــية عن

  :تتكون من ثالث مجموعات من النزعات الهادفة وهي

وتشــتمل عــىل انعكاســات فطريــة وانفعــاالت تهــدف إىل  :ةالنزعــة البيولوجيــ -١

  .املحافظة عىل الحياة

لحيـــوي وتشـــتمل عـــىل أســـاليب التعبـــري عـــن النشـــاط ا :النزعـــة االجتامعيـــة -٢

الهادف النـاتج عـن الحيـاة يف جامعـة والتـي وضـعها ادلـر تحـت اسـم مفهـوم 

  .الشعور االجتامعي

ــة -٣ ــائن  :النزعــة العقلي ــا الك ــي يخطــط له وتشــتمل عــىل الشــعور والنشــاطات الت

  الحي
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ــر  ــثالث كــنظم ثانويــة للهــدف الشخيصــ ويؤكــد ادل وتعمــل هــذه النزعــات ال

  .عرفنا هدفه املنشود أو الذي يسعى اليهان فهم اإلنسان يصبح سهالً إذا نحن 

وقــد أكــد ادلــر عــىل أهميــة النمــو االجتامعــي الســليم للطفــل ورأى فيــه اثــراً 

ــاة الفرديــة وأهميــة  ــة األرسة يف الحي ــىل أهمي ــية واكــد ع ــوين الشخص ــاً يف تك هام

  .ترتيب الطفل يف األرسة

  :صفات الشخصية حسب نظرية أدلر

ــة نظــر ا ــن وجه ــية م ــفات الشخص ــة أو إن ص ــت فطري ــبة وليس ــر مكتس دل

ــه  ــذي يخوض ـاع ال ــالل  الرصـ ــن خ ــا م ــا وطورته ــة بلورته ــري عملي ــه تج ــة وان موروث

ـــه ـــذي يســـعى الي ـــق هدفـــه ال ـــدائم لتحقي أمـــا االســـتعدادات . الفـــرد وســـعيه ال

  . والقدرات فإنها فطرية وموروثة

عـــىل حصـــيلة الفـــرد مجتمعـــة مـــن الصـــفات واالســـتعدادات  ادلـــروأطلـــق 

ــل ــدرات بأس ــه  والق ــراد ألن ــن األف ــريه م ــن غ ــرد ع ــز الف ــلوب ميي ــو أس ــاة وه وب الحي

  ميثل اإلطار الذي يدور يف فلكه اإلنسان وامليول واالتجاهات 

ــا  ــا ســبل تحقيقه ــة كفاحــه وم ــاة أهــداف اإلنســان وكيفي ــل أســلوب الحي وميث

ــدفا  ــان ه ــل إنس ــر إن لك ــدى ادل ــاة ل ــلوب الحي ــوافزه  فأس ــه وح ــمل قدرات ــام يش ك

اة وان هـذا الهـدف النهـايئ هـو وحـده القـادر عـىل التعبـري عـن سـلوك نهائيا يف الحيـ

اإلنســان فاملســتقبل هــو أقــوى مــؤثر عــىل الــدوافع اإلنســانية وان الطريقــة إىل ينظــر 

ــه إىل الشــعور بالصــحة أو  ــؤدي ب ــي ت ــه  املســتقبلية هــي الت ــا اإلنســان إىل أهداف به

   .املرض

  ديناميكية الشخصية لدى ادلر

ــر إىل ال ــل ادل ــك عم ــد وذل ــل فروي ــثلام فع ــة األوىل م ــرتة الطفول ــوع إىل ف رج

انــه ال يعتمــد يف تفســرياته عــىل الجــنس كعامــل ثــان يف التــأثري  إاللفهــم تطــور الفــرد 

ــا الخاصــة  ــا وخرباتهــا مــع االن ــل العالقــة بــني االن عــىل خــربات تلــك الفــرتة، وقــد حل

ــا اســامه الشــعور با ــرد وتوصــل إىل م ــم الف ــل معه ــن يتعام ــالغري فم ــعور ب ــة فش  لثق
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ــعور ا ــوء الش ــؤدي إىل نش ــرين ي ــن اآلخ ــعف م ــه اض ــة وان ــالعجز أو الثق ــخص ب لش

  . بالثقة لدى الطفل بشكل عام

ــىل  ــده ع ــر بتأكي ــدون أن ادل ــنفس يعتق ــامء ال ــن عل ــريين م والخالصــة إن الكث

ــة  ــرف بالنزع ــا اصــبح يع ــد املؤســس مل ــة يع ــة إيجابي ــو أهــداف اجتامعي النضــال نح

  . اإلنسانية وعلم النفس

  :يونغ وعلم النفس التحلييل

ــال  ــة مبج ــه العلمي ــدأ حيات ــذي ب ــغ ال ــارل يون ــو ك ــة ه ــذه النظري ــاحب ه ص

ــار  ــن أفك ــرأ ع ــدما ق ــك بع ــد، وذل ــة فروي ــدي ضــمن مجموع ــل بشــكله التقلي التحلي

فرويــد عــن الالشــعور ومــن ثــم بــدأت بيــنهام سلســلة طويلــة مــن املراســالت حــول 

إقامــة يونــغ يف سويرســا، وقــد خلــف  املواضــيع العلميــة ذات العالقــة، وذلــك بســبب

  .م١٩١٤يونغ ادلر يف رئاسة جمعية التحليل النفيس سنة 

وقــد رفــض يونــغ األخــذ مببــدأ الجنســية الشــاملة عنــد فرويــد كمبــدأ لتفســري 

كــل مظــاهر الســلوك واصــبح مــنهج يونــغ يف التحليــل والعــالج النفيســ يُعــرف باســم 

  .علم النفس التحلييل

  ) ١٩٩٢ملحـــم، (ة لنظريـــة يونـــغ كـــام أشـــار إليهـــا وتقـــوم املبـــادئ األساســـي

  :عىل

  مبدأ القطبية: أوالً

العــامل قــد ُوجــد بســبب التعــارف القــائم بــني األشــياء، فهنــاك  أنويــرى يونــغ 

دامئــاً فــرض وتعــارض يســتدعي الرصــاع، وأن الحيــاة بــدون رصاع ال قيمــة لهــا، وقــدم 

  :يونغ خمسة أساليب تتخذها النفس لحل رصاعاتها 

  .مبعنى البحث عن أهداف بديلة: لتفويضا. ١

  .أنه قد تتحد قوتان مع بعضهام بإيجاد حل مناسب لها: االتحاد. ٢

ويتضـــح هــذا املفهـــوم مـــن خــالل مبـــدأ املنافســة، كاملنافســـة بـــني : التعــارف. ٣

  .التالميذ يف الحصول عىل تقدير أعىل يف االمتحان
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ــ: مبــدأ التعــادل. ٤ رف مببــدأ الطاقــة، واملقصــود ومســتمد مــن مجــال الطبيعــة، ويُع

ــتخدم  ــي تس ــة الت ـــىبالطاق ــود  إل ــن تع ــي ولك ــا ال تختف ــة يشء م ــري حال تغي

  .ظهور بصورة أخرى يف يشء آخر إلـى

أنـه عنـدما يوصـل جسـامن تختلـف درجـة حـرارتهام فـإن الحــرارة : مبـدأ االنتقـال. ٥

ــل  ـــىتنتق ــس  إل ــن نف ــامن م ــون الجس ــة أن يك ــة رشيط ــل درج ــم األق الجس

  .و نفس النمطالنوع أ 

  تحقيق الذات: ثانياً 

تحقيــق الــذات يكــون يف أجــزاء متعــددة هــي األنــا  أن إلـــىفقــد أشــار يونــغ 

ـــاع واتجاهـــات االنطـــواء  ـــذات وحـــاالت الشـــعور والالشـــعور، الوظـــائف واإلقن وال

واالنبســاط، ونظــم الطاقــة النفســية والجســمية وعــىل قمــة هــذا كلــه الــذات، لــذلك 

  :خصية ومكوناتها حسب ما ييلدراسة الش إلـىفهو يدعو 

والتـــي تشـــمل األنشـــطة العقليـــة الشـــعورية لإلنســـان وتتكـــون مـــن : األنـــا .١

  .املدركات الشعورية والذكريات واألفكار

وهــي الجــزء التــي ميــر بهــا الشــخص الــذي يصــبح جــزءاً : الالشــعور الشخيصــ .٢

 .من الالشعور

ــواة ت: الُعقــد .٣ ــه محــاور أو ن ــه تتكــون لدي ــيش حيات ــدما يع ــه عن ــن إن جمــع م

الــذكريات والوجــدانيات واألفكـــار واملشــاعر حــول ظـــواهر معينــة، وهـــذه 

 .املحاور الرئيسية للخربة هي التي تُعرف باسم الُعقدة

وهـــو الشـــعور الـــذي تخـــزن فيـــه الخـــربات املاضـــية : الالشـــعور الجمعـــي .٤

املرتاكمــة عــرب األجيــال والتــي مــرت باألســالف القــدامى والعرصــ البرشــي عامــة 

هـــا إذا ُوجـــدت الفرصـــة لـــذلك، وهـــو ينقـــل خرباتـــه ومهاراتـــه ليســـتفيد من

 .أوالده إلـىواتجاهاته 

 .قُصد به الوجه الذي يتقدم به اإلنسان للمجتمع: القناع .٥

اإلنســـان ثنـــايئ الجنســـية، واإلنســـان يف نظـــر  أنيـــرى : واألنيمـــوس ااألنيميـــ .٦

يونــغ يــرث عــن أســالفه بعــض الخصــائص العامــة، ومنهــا الخصــائص الذكريــة 

ـــة وا ـــة التـــي توجـــد عنـــد اإلنســـان، وتســـبب هـــذه الخصـــال الذكري ألنثوي



  

١١٦ 

األمنــاط األوليــة، فيُطلــق عــىل الــنمط األول األنثــوي لــدى  إلـــىواألنثويــة 

ـــ ـــى االرجـــال اســـم أنيمي ـــدى األنث ـــذكري ل ـــنمط األول ال ـــىل ال ـــق ع ، ويُطل

األنيمـــوس، وهـــذان النمطـــان األوليـــان ينمـــوان ويتطـــوران نتيجـــة لخـــربات 

 .جل مع املرأة واملرأة مع الرجلالعضوية للر 

وهــو ميثــل الغرائــز الحيوانيــة، ومــن هنــا فــإن الــدوافع األخالقيــة  :الظــل .٧

والــدوافع الشــهوانية تصــدر أساســاً مــن الظــل، فالظــل عنــد يونــغ يقــوم مقــام 

 .الهو والدوافع الشهوانية يف الالشعور عند فرويد

ـــذات .٨ ـــ: ال ـــا املاندل ـــوز مختلفـــة، أهمه ــــه برم ـــغ ل ـــز يون ـــدوائر ويرم ة أي ال

الســـحرية، وهـــي متثـــل اجتهـــاد اإلنســـان للوحـــدة والتكامـــل يف الشخصـــية، 

ــوازن  ــاء الت ــىل إعط ــادرة ع ــي ق ــعور، وه ــعور والالش ــني الش ــع ب ــذات تق وال

ـــا  ـــام أورده ـــة ك ـــية، والخالص ـــوقفي، (للشخص ـــاً ).١٩٩٨ال ـــغ خالف ، أن يون

ــد رأى أن ال ــة، فق ــة والعقلي ــدات الروحي ــىل املعتق ــز ع ــد رك ــد فق ــور لفروي تط

ــة الفــرد القصــوى  ــة الرشــد املتواصــل وأن غاي النفيســ يتكامــل للفــرد يف مرحل

ــاً  ــنفس الحق ــامء ال ــي دعــت عل ــرة الت ــذات، وهــي الفك ــق ال ـــىهــي تحقي  إل

ــدداً  ــه مج ــتامم ب ــغ وااله ــاف يون ــادة اكتش ــدالرحمن، . (إع ــذايف، . ١٩٩٨عب الق

  ).١٩٩٨الوقفي، . ١٩٩٣

  "كارين هورين"نظرية 

يف أملانيـا حيـث كانـت  ١٨٨٥رويدون الجدد و املولودة عـام تعترب هورين من الف

انضمت إىل جمعية التحليل النفيس , طالبه متفوقة و درست الطب ثم تزوجت محامياً 

مديرة مسـاعدة يف  ١٩٣٢ثم أصبحت عام , معهد برلني للتحليل النفيس فأصبحت محللة يف 

بـدأت بتـأليف النفيس الكالسـييك و بعد مامرستها للتحليل  معهد شيكاغو للتحليل النفيس

 ١٩٣٧انفصلت عن الزواج عـام , كتب تنقد فيها وجهة نظر التحليل النفيس يف النمو اإلنساين 

إذ يعـد مراجعـة " طـرق جديـدة يف التحليـل النفيسـ "بتأليف كتاب  ١٩٣٩وقد قامت عام , 

  تنفصل عنلنظرية فرويد و بهذا الكتاب ظهر هناك انتقاد حاد لها من الفرويديني ل
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و ظلـت تكتـب يف مجـال التحليـل  ١٩٤١جمعية نيويورك للتحليل النفيس عـام  

  .يف نيويورك مبرض الرسطان  ١٩٥٢النفيس و أهمية فهم الذات حتى وفاتها عام 

   :الشخصية حسب رأي هذه النظرية

ــئة  ــاليب التنش ــالل أس ــن خ ــكل م ــون و تتش ــية تتك ــأن الشخص ــورين ب ــرى ه ت

ــوم ب ــي تق ــة الت ــل االجتامعي ــالل تفاع ــن خ ــو م ــرة و تنم ــة املبك ــا األرسة يف الطفول ه

ــني األفــراد بســبب اخــتالف  ــه فــروق ب ــذي ال توجــد في ــة املجتمــع ال الفــرد مــع ثقاف

  .مجتمعاتهم 

, وتنظــر هــورين اىل الســلوك بأنــه ســلوك مــتعلم وقابــل للتعــديل والتغيــري

ــ ــات االجتامعي ــأن الســلوك ا ةوركــزت هــورين عــىل العالق ــرى ب لســوي والشخصــية وت

ينشــأ عــن طريــق التنشــئة األرسيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــىل تحقيــق الــذات 

وزرع املحبـــة و االحـــرتام و يطلـــب منهـــا تجنـــب أســـلوب الســـيطرة و املتطلبـــات 

  .الزائدة والتساهل التي بدورها تعطل النمو والسلوك السليم 

  االضطراب و العصاب النفيس 

ــلوكو  ــورين اىل الس ــر ه ــرى تنظ ــة أخ ــن جه ــوىض يف  م ــببه الف ــوي س ــري الس غ

ــة و  ــة لثقاف ــن ثقاف ــف م ــاب يختل ــرد و العص ــد الف ــة إدراك و تقلي ــة و طريق املعامل

ــيل  ــق األســايس يســببه مــا ي ــأن القل ــه الشــعور :"مــن فــرد آلخــر و تقــول هــورين ب ان

ــه ضــعيفة، و  ــه و عجــزه عــن العــامل تجعــل مــن إمكانيات ــاب الطفــل بعزلت ــذي ينت ال

ـــري  ـــؤدي مجموعـــة كث ـــة اىل هـــذا ميكـــن أن ت ـــة يف البيئ ة مـــن العوامـــل االجتامعي

ــاالة و  ــدوان والســيطرة و عــدم الالمب ــل الع ــل مث ــدى الطف ــن ل ــدام األم الشــعور بانع

ــص التوجــه  ــنظم ونق ــري امل ــي والســلوك غ ــدة   الحقيق ــة الزائ ــدفء و الحامي ــص ال نق

عــدم املســاواة  إذ تــرى هــورين بــأن الفــرد العصــايب ينظــر لــألرسة و واالنعــزال و 

جتمــع نظــرة تشــاؤمية و بســبب هــذا فــإن الشــعور يكــون مــن الفــرد تجــاه العزلــة امل

و العجـــز و عـــىل العكـــس إذا ســـاد جـــو األرسة الثقـــة و املحبـــة فالطفـــل ال ينشـــأ 

ــالفرد العصــايب اىل الســري . عصــابياً  ــود ب ــاك اتجاهــات تع و أشــارت هــورين إىل أن هن

  :هي  توراءها  وهذه السلوكيا
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ـــالفرد العصـــ: الخضـــوع  -  ـــق ف ـــه عـــن طري ايب يســـعى للحصـــول عـــىل أمن

ــاً  ــنهم،  و يكــون بحاجــة إىل أن يكــون محبوب الخضــوع لآلخــرين والتقــرب م

ــع و  ــه يرتف ــدير لذات ــق و تق ــه تحقي ــاح كأن ــرب النج ــديهم و يعت ــوالً ل و مقب

  .ينخفض بحسب تقدير اآلخرين له و ينظر اىل املحبة نظرة سلبية 

ـي  -  ــرد : العــدوان القرسـ ــأن الف ــرى هــورين ب العصــايب شــخص عــدواين تجــاه ت

اآلخـــرين ومييـــل للســـيطرة و الـــتحكم بهـــم و شخصـــيته قاســـية و يـــرفض 

الشــعور بــالعجز و يعتمــد عــىل اآلخــرين بعيــداً عــن اعتبــار مشــاعرهم 

 .والتقليل من شأنهم 

ـي  -  ــزال القرسـ ــة : االنع ــو بحاج ــة و ه ــل العزل ــورين يفض ــر ه ــايب بنظ فالعص

ــت  ــاس و يكب ــن الن ــد ع ــتقاللية فيبتع ــاه لالس ــة تج ــة والكراهي ــاعر املحب مش

 .اآلخرين 

ــوعات  ــت موض ــنفه تح ــابقة مص ــات الس ــورين االتجاه ــربت ه ــرى اعت ــياغة أخ وبص

  :ثالثة  هي 

 .إذ يتجه الفرد إىل اآلخرين ليحصل عىل محبتهم : التحرك نحو الناس  .١

ــاس  .٢ ــد الن ــرك ض ــه و : التح ــة نفس ــل حامي ــن اج ــرين م ــرفض اآلخ ــالفرد ي ف

 .وة االستقامة والشعور بالق

بـــدل مـــن أن يقـــوم الفـــرد بالتوجـــه و نبـــذ : التحـــرك بعيـــداً عـــن النـــاس  .٣

 .اآلخرين فإنه يقوم بأشياء أخرى كاألحالم يف اليقظة 

  حل العصاب 

  -:ترى هورين بأن الشخص العصايب يستخدم أمناطاً لحل رصاعاته وهي

عهــا فالعصــايب إذا اختيــار منــط واحــد مــن االســتجابات و رفــض الباقيــة املتعارضــة م -

  . أراد الحصول عىل الحب فإنه يسلك سلوك الشخصية املطيعة 

ـــة - ـــرفض مســـاعدة : العزل ـــه ت ـــرى  أن مبادئ ـــه ي ـــة ألن يســـعى العصـــايب إىل العزل

 . اآلخرين 
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ــة  - ــورة املثالي ــف : الص ــعف يص ــن الض ــدال م ــة فب ــورته الحقيقي ــايب ص ــرف العص يُح

 .نفسه  بالقوة

يعــزو كــل األحــداث إىل عوامــل خارجيــة و غــري صــادرة عــن إذ إن العصــايب : التربيــر -

 .ذاته

   :أعراض العصاب

ــالرغم مــن انــه يحــاول  هنــاك بعــض األعــراض التــي تظهــر عــىل الفــرد العصــايب ب

  .عدم إظهار رصاعاته 

ـــاقض للشـــخص ،التعاســـة والحـــزن، : فمـــن هـــذه األعـــراض  الســـلوك املتن

ــدة  ــاة املعق ــرتدد الواضــح والحي ــري وال ــام ، والتعــب مخــاوف التعب ــة يف االنتق ، والرغب

  .واإلجهاد

  :أهداف العالج 

ــري   ــىل تغي ــايب ع ــاعده العص ــل يف مس ــالج تتمث ــداف الع ــأن أه ــورين ب ــري ه تش

ســلوكه وزيــادة  ثقتــه بنفســه ومســاعدته عــىل التغلــب عــىل عوائــق النمــو والــتخيل 

ـــة ومســـاعده  ـــف االضـــطرابات االنفعالي عـــن األوهـــام الزائفـــة باإلضـــافة إىل تخفي

العصــايب عــىل  اتخــاذ قراراتــه بنفســه واحــرتام اآلخــرين  ومتكينــه مــن عيشــه بواقعــه 

  .وان يصبح أقل حزناً وعدوانية 

  :العالج 

ــاك تعــاون مــا بــني  ــة أن يكــون هن ــة العالجي ــد يف العملي ــه الب تــرى هــورين بأن

ــة  ــويل أهمي ــد وت ــد واملسرتش ــن " املرش ــرب ع ــد أن يع ــال ب ــالج ف ــرد للع ــتعداد الف الس

بطريقــه التــداعي الحــر وعــىل املرشــد أن يعــرف األحــداث املــؤثرة عــىل أفكــاره 

املسرتشــد وان يكــون كــذلك مــاهراً يف التفاعــل، وان ميتلــك أمنــاط التكيــف الشخيصــ 

ــد املسرتشــد ــتقن املالحظــة والفهــم والســيطرة عــىل املقاومــة عن وكــذلك عــىل . وان ي

ـــى يك ـــه حت ـــه عـــىل املسرتشـــد وان يحرتم ـــر تعاطف ـــه املعـــالج أن يظه .  ســـب ثقت

وكــذلك ركــزت عــىل األحــالم  وتحليلهــا مــا بــني املرشــد واملسرتشــد باإلضــافة اىل 

  .التداعي الحر 
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  :مميزات النظرية

نظريــه هــورين نظريــه مهمــة يف معرفــة أســباب الســلوك :  إيجابيــات النظريــة  - 

العصـــايب والتـــي عزتـــه إىل الثقافـــات املختلفـــة وإىل املجتمعـــات بعيـــدا عـــن 

ــز  ــام . الغرائ ــلوك ك ــكيل س ــا يف تش ــة  ودوره ــئة االجتامعي ــىل التنش ــزت ع رك

  .الفرد

ــة ملعالجــة األفكــار :  الســلبيات  -  ــة علمي ــة مل تخضــع لنظري متثلــت يف أن النظري

ــه  ــاً علمي ــة مل تجــد طرق ــإن النظري ــذلك ف ــة املســببة للعصــاب وك غــري العقالني

ملعالجــه األفكــار ومل تجـــد طرقــاً عالجيـــة  للــتخلص مـــن مشــاكل العصـــاب  

النســبة للعزلــة فــإن العصــايب عنــد مــا يتجــه لآلخــرين لــن يحقــق لـــه األمــن وب

 .للعصايب األمن بل سيلحق به األذى بوالسالمة  وان العدوان ال يجل

  "سوليفان"

يف نيويـــورك  وكـــان وحيـــد الوالـــدين،  ١٨٩٢ولـــد هـــاري ســـتاك ســـوليفان عـــام 

ــام  ــب ع ــة الط ــته بكلي ــل دراس ــام  ١٩١٥اكم ــتري  ع ــىل املاجس ــل ع ــم  ١٩١٧وحص ث

ــحة  ــتغل يف مص ــدكتوراه  واش ــىل ال ــل ع ــم حص ــ  ث ــب النفيس ــل يف الط ــل العم فض

ــام  ــ ع ــب النفيس ــة الط ــاً لهيئ ــبح رئيس ــ فاص ــل النفيس ــالج بالتحلي ــب  ١٩٢٢للع ، كت

ـــا  ـــه منه ـــدات يف حيات ـــده مجل ـــاهيم الطـــب النفيســـ الحـــديث " ع ـــويف "  مف وت

  .لندا يف باريس خالل عودته من مصحة عقليه بهو  ١٩٨٩سوليفان عام 

  :الشخصية 
يرى سوليفان بأن اإلنسان يتأثر بالروابط و العالقات الشخصية و ال ينكر العوامل 

الوراثية و الفسيولوجية يف تكوين الشخصية و ربط سوليفان بني العوامل  البيولوجية الوراثية 

ا و العوامل النفسية و االجتامعية يف تكوين الشخصية فإذا اشبع الفرد حاجاته حسب م

يقبله املجتمع يشعر باألمن و عند إخفاقه يف إشباع حاجاته فإنه يعاين من القلق فالشخصية 

تعد ناتجاً التفاعل من املواقف و أن  جميع العمليات النفسية تنشأ نتيجة لتبادل العالقات 

   يف املوقف،  فاإلنسان دامئاً يوجد يف مجال اجتامعي يتفاعل فيه مع اآلخرين  و يرى سوليفان
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بأن االتجاه العام لسلوك الشخصية و نشاطها يتحدد بالديناميكية النفسية 

لخاصة لكل فرد تبعاً للموقف االجتامعي فالتفاعل عند الفرد إما أن ينجم عنه ا

العالقات املتبادلة و التوافق او يحصل العكس و هو التوتر و التفاعل و العالقات 

  تكّون النفس والشخصية  الجتامعية و النفسية و البيولوجية كلهاا

  : مراحل تكّون الشخصية عند سوليفان * 

الشخصــية عنــد ســوليفان تتشــكل مــن خــالل عالقــات مــع  :بنــاء الشخصــية  - 

ــات  ــة والعملي ــية املتبادل ــاالت الشخص ــن املج ــلة م ــدث يف سلس ــرين تح اآلخ

  . نظام الذات و التشخيصات , الديناميات : واملجاالت هي 

ســوليفان منطــاً ثابتــاً نســبياً مــن الطاقــة يســاعد الفــرد  يعتربهــا: فالــديناميات  - 

ـــل أو  ـــد أو التخي ـــلوكيات كالتقلي ـــول اىل س ـــة تح ـــتمرار و الطاق ـــىل االس ع

املشــاعر و أهــم الــديناميات عنــد ســوليفان هــي التــي متيــز عالقــات الشــخص 

ــنهم  ــديناميات و لك ــس ال ــديهم نف ــوليفان ل ــر س ــاس بنظ ــع اآلخــرين و الن م

ـــة التع ـــون بطريق ـــا ويختلف ـــري عنه يرجـــع هـــذا االخـــتالف اىل الظـــروف ب

  مواقف الحياة و تهدف الديناميات اىل إشباع حاجات الفرد األساسية و 

ــذات  ــام  ال ــتخدمها : نظ ــي اس ــه الت ــري العقالني ــار غ ــب األفك ــذا الجان ــل ه ميث

ــأن نظــام  ــذات،  ويقــول ســوليفان ب ــاء ال ــاملجتمع يســاهم يف بن ــرد يف املجتمــع  ف الف

  .ئقاً يف تغيريات الشخصية الذات قد يقف عا

ــ:التشخيصــات  -  ــور يكونه ــن ص ــارة ع ــي عب ــا  اوه ــه ويعتربه ــن نفس ــرد ع الف

ســوليفان بأنهــا مــزيج مــن املشــاعر واملفــاهيم الذهنيــة الناميــة مــع خــربات 

ــع  ــرد م ــل الف ــائج تفاع ــي نت ــه وه ــباع حاجات ــعيه إلش ــل س ــن اج ــرد م الف

  .اآلخرين

 :االفرتاضات حول الشخصية * 

ــات الشخصــ -  ــة العالق ــه الميكــن فهــم الشخصــية : ية املتبادل ــرى ســوليفان ان ي
دون معرفــة عالقــات الفــرد مــع اآلخــرين وهــؤالء قــد يكونــون موجــودين او 
ــن  ــون م ــد يك ــه ق ــرد ألن ــاء الف ــر يف بن ــا اث ــأن األحــالم له ــد ب ــاليني ويعتق خي

 .خاللها قد تفاعل مع أناس آخرين 
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يف الشخصية سواء كان يعترب سوليفان أن التوتر مظهر مهم : نظام التوتر  - 

مصدره الحاجات العضوية أو صادر عن مشاعر القلق، ويسعى اإلنسان برأيه 

إىل خفض توتره من خالل الرفاهية ، ويعترب سوليفان القلق محرك الحياة 

والفرد فقد يكون إيجابياً أو سلبياً فإذا كان إيجابياً فقد يبعد الفرد عن الخطأ 

 اضطراب شامل يف الشخصية  وكل فرد له أسلوب أما إذا كان سلبياً فيؤدي إىل

خاص يف معالجه التوتر  ويرى سوليفان  أن مصدر القلق عند الطفل هو أمه 

املمثل يف صورتها وشكلها وكذلك محيطه وبيئته ويلجأ الطفل إىل النوم حتى 

يتجنب القلق ويخلص سوليفان إىل أن خفض مستوى القلق يؤدي إىل حياه 

 .ين بناءه مع اآلخر

ما سواء كان  لفالطاقة تتشكل من طريق قيام الفرد بعم:  تحوالت الطاقة  - 

 .جسدياً أو معرفياً وهدف الطاقة هو خفض التوتر

  منو الشخصية 

يرى سوليفان بأن شخصيه الفرد متر بعدة مراحل متسلسلة، وقد تختلف من 

م، واملنطقة الفميه  مجتمع الخر  وتبدأ هذه املراحل بالطفولة املبكرة ومتتد حتى الكال 

هي منطقه التفاعل مع االم ثم تأيت مرحله الحضانة النواة لعمل عالقات شخصيه 

للطفل ثم تأيت مرحله الطفولة التي اعتربها سوليفان من بداية الكالم حتى الحاجة إىل 

 مرحله الصبا التي تتمثل تأىتأقران ويكون الفرد  قادراً عىل تقبل دوره كذكر أو أنثى ثم 

مبرحلة التعليم االبتدايئ ومنها يكسب الطفل موقفاً اجتامعياً وهو يضبط نفسه ويفرق 

بعدها مرحله ما قبل املراهقة و فيها يسعى الطفل لتكوين  وتأىتبني الخيال والواقع ، 

عالقة مع صديق يتعاون معه و فيها تتحدد العالقة الشخصية و بعدها تأيت مرحلة 

ظهر فيها الشهوة الجنسية و مرحلة املراهقة املتأخرة و التي املراهقة املبكرة التي ت

يسعى الفرد من خاللها اىل تكوين عالقات اجتامعية و التي من شأنها دعم الذات و يف 

مرحلة الرشد يكتسب الفرد االستقاللية يف عالقاته مع اآلخرين و يتحول من كائن 

  .حيواين اىل اجتامعي



  

١٢٣ 

  االضطراب النفيس

طراب يحدث بسبب السلوك غري املناسب يف العالقات ضبأن اال  يرى سوليفان

املتبادلة مع اآلخرين و يضيف دور العوامل البيولوجية يف االضطراب النفيس و إصابات 

بسبب شعوره بالنبذ من  و اعترب سوليفان القلق بأنه استجابة تحصل عند الفرد, املخ 

لق يؤدي اىل جه هذا القلق، فالقالشخصية السوية هي التي تعرف كيف توااآلخرين و 

من ثم عدم تحقيق الذات و أن إهامل مواقف القلق يفقد عدم إشباع الحاجات و 

التفاعل مع اآلخرين، و بالتايل يؤدي بالفرد اىل الوسواس و التوهم و الفصام و كذلك 

  .أشار إىل معاملة الوالدين و أثرها يف استخدام الطرق غري املنطقية 

  أهداف العالج 

يرى سوليفان بأن العالج يهدف اىل إزالة الصعوبات التي تقف أمام التعلم ألن 

السلوك املضطرب متعلم و يرى بأن للمسرتشد حقاً يف تحديد هدف إرشادي وهو قادر 

عىل حل مشاكله بنفسه و يشري اىل أهمية مساعدة املسرتشد للمرشد حتى تسهل 

شاد يهدف إىل اكتشاف خربات الفرد و و باإلضافة إىل ذلك فاإلر , عملية اإلرشاد 

وأعطى , مسبباتها و مساعدة املسرتشد عىل إعادة هذه الخربات و تدقيق النظر فيها 

سوليفان صفات للمرشد حيث أشار بأنه ال بد من أن تتوافر الخربة الكافية عند املرشد 

نتباه و حول السلوك اإلنساين و أن يكون قادراً عىل تشخيص املرض و أن يتصف باال 

املالحظة و أن ينظر للمسرتشد نظرة موضوعية و نظرة روح املساعدة و أن يقيم معه 

  .عالقة طيبة 

  طريقة العالج 

يرى سوليفان بأن املقابلة بني املرشد و املسرتشد مهمة للمالحظة وهي افضل من 

وهي :  يةاملرحلة االبتدائ: التداعي الحر و يقسم سوليفان املقابلة اىل أربع مراحل وهي

وسيلة لالتصال بني املرشد و املسرتشد يفهم فيها املرشد يف جميع املعلومات عن طريق 

مالحظة املسرتشد و تقيص سبب مجيء املسرتشد و أن يخلص املرشد اىل استنتاجات عن 

  : أما املرحلة الثانية. ياة الفرد منط ح



  

١٢٤ 

اىل الوصول من  فهي مرحلة االستكشاف، و فيها يرى سوليفان بأن املرشد يهدف

خاللها اىل معرفة علة املسرتشد و حالته يف املايض و تطورها و عىل املعالج أن يسجل 

ثم مرحلة االستفسار و هي مرحلة يرى فيها , املعلومات حتى ال يتشتت انتباهه 

سوليفان بأنه من املفيد أن يكف فيها األسئلة و استخدام أسلوب اإلنصات و مواصلة 

و اما املرحلة األخرية فهي املرحلة النهائية  وفيها . املرشد و املسرتشد  التفاعل ما بني

تنتهي املقابالت و يقدم املرشد تقريراً حول املسرتشد و مشكلته و يصف للمسرتشد 

  .أسلوباً يسلكه و يستفيد منه يف املستقبل

  تقييم النظرية 

انب اخفقت هناك جوانب برزت فيها النظرية تسجل لها باملقابل وهناك جو 

  :فيها

متثل يف انه أعطى اهتامماً مبراحل النمو باإلضافة إىل انه اهتم : فإسهام النظرية  - 

سوليفان بالسلوك الظاهر وهذا ما أيده أنصار السلوكية و كذلك أعطى اعتباراً 

للعوامل االجتامعية، ويرى أيضا انه من املمكن تعديل السلوك اإلنساين خالل 

  .مراحل منوه 

لقد أهملت النظرية منابع تطور اإلنسان و اقترصت فقط عىل : لنظرية قصور ا - 

الجانب االجتامعي ومل ينِب سوليفان نظرية يف التعلم حيث عزى إىل أن القلق 

متعلم باإلضافة إىل أن سوليفان عجز عن تحديد العوامل الدقيقة التي يشكل 

  . فيها املجتمع الفرد 

 )االكتئاب (  .١

 )العصاب (  .٢

  )اض النفسية و األمراض العقلية والفرق بينهاماألمر (  .٣

 )االضطرابات النفسية و العقلية و عالجهام (  .٤

 )ذهان الهوس االكتئايب (  .٥

  

  

 



  

١٢٥ 

  )موريه(نظرية الحاجات اإلنسانية 

معتل الصحة وُمصاباً بحول داخيل ثم بحول خارجي  ١٨٩٣ولد هرني موريه عام 

اللعب سواء لعب التنس أو  إلـىايض مع ميله وبتأتأة، فكان يُعاين من عدم التفوق الري

هناك  أنالكرة، درس الطب وقام بدراسات عديدة يف علم األجنة، واألنا العليا، واعترب 

  :ثالثة مبادئ ترتكز عليها الشخصية، وهي

  ).١٩٩٨ملحم، : (العمليات النفسية وتعتمد عىل العمليات الفسيولوجية :أوال

إزالة  إلـىالتوتر وليس  إلـىعنى أن اإلنسان يسعى إغناء التوتر مب إلـىالحاجة  .١

الراحة  إلـىالتوتر، ولكن ما يحدث هو خفض للتوتر، أن يؤدي خفض التوتر 

  .عدم الراحة والتعاسة إلـىواالستمتاع، بينام إزالة التوتر تؤدي 

أي : إن الشخصية ال ميكن فهمها إال من خالل منظور أمني تطوري مبنهج طويل .٢

تنمو وتتطور مع الزمن بطريقة مستمرة ومتصلة، لذلك فإن  أن الشخصية

 .املايض والحارض مهامن يف مستقبل الشخصية

 .إنه رغم التشابه ما بني األفراد والناس إال أن الشخصية منفردة ومتميزة .٣

 أنالحاجة؛ إذ أوضح : أما أهم املفاهيم التي تقوم عليها نظرية موريه، فهي

ة املخ، ومن ثم فهي توجه كل العمليات املعرفية للفرد الحاجة محكومة بفيزيولوجي

، كام قد تنشأ حاجات أخرى من عمليات داخلية مثل )إدراك، تخيل، تفكري، ذكاء(

   :الجوع أو العطش أو من أحداث يف البيئة، ومن أهم الحاجات التي طرقها موريه، هي

  )التحقري(اإلذالل  إلـىالحاجة . ١

 )صيلالتح(الحاجة لإلنجاز . ٢

 التواد إلـىالحاجة . ٣

 العدوان إلـىالحاجة .٤

 االستقالل إلـىالحاجة . ٥

  الحامية إلـىالحاجة .٦



  

١٢٦ 

 األتقاء إلـىالحاجة . ٧

 تجنب األذى إلـىالحاجة . ٨

 تجنب اإلذالل إلـىالحاجة . ٩

 النظام إلـىالحاجة .١٠

 اللعب إلـىالحاجة .١١

 الجنس إلـىالحاجة .١٢

 مالفه إلـىالحاجة .١٣

 إغداق الرعاية إلـىالحاجة .١٤

الضغط، وتشمل املؤثرات األساسية للسلوك، وهي توجد يف البيئة، أي بيئة الفرد  :ثانياً 

  .وبعضها مادي وبعضها اآلخر برشي

  .ويتم ذلك بخفض التوتر بإشباع الحاجة: اختزال التوتر :ثالثاً 

مبعنى ارتباط الحاجة  املوضوع يشكل املوضوع مركباً يف الحاجات والبيئة :رابعاً 

  .مبوضوع اإلشباع

  .حيث يقوم الفرد بربط موضوعات بعينها لحاجات معينة لديه: تكامل الحاجة :خامساً 

تُعد مبثابة حاجات مرتابطة إما يف حالة تأزره واالنسجام أو : وحدة املوضوع :سادساً 

  ).١٩٩٨الوقفي، . ٢٠٠١ملحم، . ١٩٩٣القذايف، (نضال ورصاع 

  :ام معريف سلويكالشخصية نظ

يركز املعرفيون السلوكيون عن منظري الشخصية عىل السلوك املالحظ للفرد 

الشخصية نظام من السلوك يكتسبه الناس بالتعلم أو املعالجة املعرفية  أنويرون 

  ).١٩٩٨رايض الوقفي، . (لخربات الحياة ويعرضونه يف مواقف معينة

لسلوكية بنظريات التعلم ويف الغالب يطلق عىل النظريات املعرفية ا

 االجتامعي، والتي ترى الشخصية كمجموع كيل للعادات السلوكية واملعرفية التي

 



  

١٢٧ 

انت تتطور بتعلم الناس من الخربات االجتامعية التي تطبع الشخصية بالتفرد، ك 

  .التعلم واالستعانة ببعض مبادئه كالتعزيز إلـىوألنها تعزو كل ما يف الشخصية 

  :هذه املدرسة  إلـىتي تنتمي ومن النظريات ال

  )الحتمية املتبادلة(نظرية التعلم باندورا 

كالً من  أنأكد باندورا عىل التفاعل املستمر واملتبادل بني الفرد والبيئة ورأى 

السلوك والعوامل الشخصية الداخلية مبا فيها املعتقدات واألفكار واملؤثرات البيئية كلها 

ؤثر عىل اآلخر ويتأثر به، ومن وجهة نظر مدرسة تعمل بشكل متداخل فكل منها ي

العلم االجتامعي فإن الناس ال يندفعون ذاتياً بفعل تأثري القوى الداخلية وال يندفعون 

قهراً بفعل املثريات البيئية، وترى الحتمية التبادلية أن الفرد يتمتع ببعض الحرية يف 

سبب القيود الخارجية أو لضعف الترصف رغم قلة عدد الخيارات املتاحة أمامه، إما ب

  ).١٩٩٨عبدالرحمن عدس، . (قدرتنا أو لعدم رغبتنا يف الترصف بطرق معينة

الكفاية (هناك ما يسمى ) باندورا( إليهاومن األمور األخرى املعرفية التي دعا 

التوقع املكتسب بالنجاح أي االعتقاد بأنك قادر أن تنجح يف أداء : ويُقصد بها) الذاتية

  . العوائق الحالية أوك برصف النظر عن خربات الفشل السابقة السلو 

وكلام ارتفع مستوى الكفاية الذاتية للشخص حيال موقف معني تعاظم اإلنجاز 

  . الفعيل للفرد يف ذلك املوقف

  :نظرية التوقع

والذي يُنادي بأن العلم يخلق ) روتر(من أصحاب هذه النظرية هو العامل 

سلوك، ويتم اكتساب هذه التوقعات من خالل الخربات توقعات معرفية توجه ال

  :والتعزيزات السلوكية، وأن سلوك الفرد مرتبط بأمرين، هام

  .ما يتوقع الفرد حدوثه بعد قيامه بالسلوك .١

 .األهمية أو القيمة التي يعطيها الفرد نتيجة القيام بالسلوك .٢



  

١٢٨ 

أة السلوك أو فئتني فمنهم من يربط مكاف إلـىالناس ينقسمون  أنورأى روتر 

 أنمعاقبته بسلوك الفرد، حيث يعتقد هؤالء بأنه العمل الجاد واملهارة واألمانة ميكنهم 

  .يجدوا املكافأة أو التعزيز لسلوكهم ويتجنبوا العقوبات

املكافآت والتعزيزات تأيت بالحظ أو  أنأما الفئة الثانية هي الفئة التي ترى 

ئاً أي أن مركز الضبط لديهم خارجي، وهؤالء بالصدمة وأنهم ال ميلكون من أمرهم شي

  ).١٩٩٨رايض الوقفي، . (بالعادة يكونوا أقل يف تحمل املسؤولية

  :نظرية املتغريات الشخصية

ويرى  أن املعتقدات والتوقعات املكتسبة ) ميتشل(وصاحب هذه النظرية العامل 

امها باملتغريات وأس .من الخربات االجتامعية تغري الفرد وتجعله مختلفاً عن غريه

  :وأهم هذه املتغريات .الشخصية

  .الكفايات أي األفعال واألفكار التي يستطيع الشخص أداؤها .١

 .اإلدراكات .٢

 .التوقعات .٣

 .القيم الذاتية .٤

 .التنظيم الذايت والتخطيط .٥

ومييز ميتشل بني سامت الشخصية ومتغرياتها حيث يرى أن السامت التي تساعد 

الوقفي، .(س كثرياً ما يأتون بترصفات تختلف باختالف املواقفيف التنبؤ بالسلوك ألن النا

١٩٩٨.(  

  :الشخصية نظام لتحقيق الذات

هي مجموعة من النظريات التي تعتمد عىل اإلدراكات  واملعرفة أكرث من 

 إلـىالفرد يستجيب لألشياء تبعاً لتصوراته لها مام يدعو  أناعتامدها عىل العلم، وترى 

ات املعرفية الوسيطة كاإلدراك واملفاهيم الخاصة بالعامل الظاهري وأن الرتكيز عىل العملي

وحدة تحليل السلوك هي الفرد نفسه الذي تكمن بداخله املكونات التي تنبني عليها 

  ).١٩٩٣القذايف، . (سلوكه



  

١٢٩ 

ومن أكرث النظريات التي متثل هذه املدرسة هي نظرية الذات لكارل روجرز، 

  :وفيام ييل عرض لتلك النظرياتونظرية الحاجات ملاسلو، 

  :نظرية الذات وروجرز

صاحب هذه النظرية هو كارل روجرز الذي نشأ من عائلة متدينة حريصة عىل 

الصلوات وقراءة اإلنجيل، يرتبط اسمه باالتجاه اإلنساين يف علم النفس أو ما يُعرف بعلم 

دي يف علم النفس، ألنها النفس اإلنساين مع ماسلو، وترتبط نظرية روجرز باالتجاه الوجو 

تعتمد عىل الجوانب الظاهرية، حيث ركز عىل خربات األفراد ومشاعرهم وقيمهم، وأكد 

  . نترصف ونختار اتجاهاتنا الصحيحة يف الحياة أنأننا كأفراد نستطيع 

ويرى أن اإلنسان يندفع من ) العالج املتمركز حول الشخصية(وقد أسمى نظريته 

ة، وهي امليل النظري أو الطبيعي لتنمية قدراتنا البنائية والنمو خالل قوة إيجابية واحد

بطرق تحافظ عىل النظام الكيل، وأن الفرد توجد بداخله الرغبة للحب والدفء 

واالحرتام والتقبل خاصة من قبل الناس املهمني يف حياتنا حيث تبقى هذه الحاجة 

  .للتقدير اإليجايب نشطة طوال حياة الفرد

الشخصية عملية منفردة نسبياً داخل الفرد فكل هذا  أنجرز عىل كام يؤكد رو 

يوجد داخل مركز عامله الخاص املتغري دامئاً من الخربة الداخلية والتي تضمن كًال من 

املجال التجريبي واملجال الظاهري، وال يستطيع أي شخص آخر أن يفهمه، ويرى أن 

تنا الفطرية البناءة مع منو مفهوم ميولنا لتحقيق الذات تعمل يف تناغم إلشباع قدرا

الذات وتطوره فإنه يتطلب دعامً يف شكل تقدير إيجايب، لذلك يجب االهتامم بالطفل 

عبد الرحمن، ( . أثناء منوه ومعاملته بطريقة مرنة، وهو ال يفرتض مراحل محددة للنمو

١٩٩٨.(  

  :نظرية ماسلو وتحقيق الذات

وولد وترعرع يف نيويورك، وقد صاحب هذه النظرية هو ماسلو، فقد نشأ 

عاىن يف طفولته من الحرمان وكرب وهو يشعر بالوحدة والتعاسة، شارك روجرز يف 

  ميولنا الغريزية  أننظرته التفاؤلية للطبيعة البرشية وهو يعترب 



  

١٣٠ 

صحيحة من الناحية البنائية ومعتدلة أيضاً، كام أكد عىل قدرتنا املتأصلة لتحقيق 

لو من النظريات التي ترسف يف التفاؤل أو التشاؤم إزاء الطبيعة منو بناء، ويحذر ماس

  .اإلنسانية

حاجات النقص تقدم أهدافاً أساسية مثل الحفاظ عىل الذات، إال  أنويرى ماسلو 

إظهار مستوى أكرث سواء وأكرث رضا لألداء، إن إشباع دوافع  إلـىأن دوافع النمو متيل 

  .الصحة اإليجابية إلـىدوافع النمو يؤدي  النقص يجنبنا حدوث املرض وإن إشباع

ويرى ماسلو أن حاجاتنا تتباين متاماً حسب مستوياتها يف األهمية، فبعضها يبقى 

حد ما وال متثل مصدر إثارة إال بعد أن يتوفر للبعض اآلخر الحد األدىن  إلـىغري مهم 

نسانية، مع تأكيده من اإلشباع، لذلك أعد ماسلو منوذجاً هرمياً للدوافع والحاجات اإل 

عىل أن دوافع اإلنسان معقدة جداً ومتداخلة، يف حني أن سلوكه محدد متاماً، ويأيت 

  :الرتتيب الهرمي للحاجات اإلنسانية التي وضعها ماسلو كامييل

  .الحاجات الفسيولوجية .١

 .حاجات األمان .٢

 .حاجات الحب واالنتامء .٣

 .حاجات التقدير .٤

 .الحاجة لتقدير الذات .٥

  :اف علامء آخرون ثالث حاجات للهرم هيهذا وقد أض

  .الحاجة للفهم .١

 .الحاجة للجامل .٢

 .الحاجة للمعرفة .٣

أن ظهور بعض تلك الحاجات يعتمد عىل إشباع بعضها  إلـىويشري ماسلو 

 إلـىاآلخر، وأن الحاجة التي تشبع تسيطر عىل الفرد وسلوكه بدرجة تجعل نظرته 

  دراكه، وبالتايل يف سلوكه، الحياة مختلفة وتؤثر تأثرياً بالغاً يف إ 



  

١٣١ 

وأضاف أن الحاجات أعىل الهرم قد تطغى عىل سلوك الفرد أكرث من طغيان 

  .الحاجات الفسيولوجية، حتى ولو مل تشبع

ويضيف املؤلف ما أوضحه ماسلو من صفات الشخص الذي يحقق ذاته إىل ما 

  :ييل

  .القدرة عىل مقابلة املتطلبات .١

 .غري عاديالقدرة عىل إدراك الواقع بشكل  .٢

 .التلقائية .٣

 .زيادة القدرة عىل حل املشاكل .٤

 ).العزلة(الخصوصية  إلـىامليل  .٥

 .الشعور الزائد باالستقالل .٦

 .اإلعجاب الشديد املتجدد وردود األفعال االنفعالية .٧

 .الشعور العميق بالخربات لفرتة أطول .٨

 .االنتامء الشديد للجنس البرشي .٩

 .سامت أساسية أكرث دميقراطية .١٠

 ).١٩٩٨الوقفي، . (ق ومتزايد باإلبداعشعور عمي .١١

  :الشخصية نظام من األمناط والسامت

لقد وجد العديد من النظريات التي تعتني باألمناط، حيث تعترب امتداد ألسلوب 

شخص واحد فتقول بأنه شجاع أو  إلـىالسامت فقد يُعزى سمة أو مجموعة سامت 

نحنا قدرة أكرب عىل تبني نظام أوسع أسلوب األمناط مي أنمتزن أو ثابت انفعالياً، غري 

يسمح لنا بوضع مجموعة من الناس يف منط واحد، وخاصة عندما يشرتكون يف مجموعة 

  .من السامت

بأنه ميكن وصف مكونات الشخصية يف عدد محدود من "وترى هذه النظرية 

خصية العوامل التي يُعتقد بأنها ذات أهمية يف التنبؤ بسلوك الفرد، وبأن مكونات الش

  . أمناط ترتبط مبكونات الشخصية األساسية إلـىثابتة عرب الزمن وميكن تقسيم الناس 



  

١٣٢ 

منط ما يف بعض  إلـىكام قد تستخدم الجنسية أو الجنس أو اللون لإلشارة 

  :األحيان، ومن هذه النظريات

  :نظرية السوائل

، وأشار وأول من وضع نظرية لألمناط هو ابيقراط يف القرن الخامس قبل امليالد

وجود أربعة أخالق للجسم، وأن طبيعة الشخصية تتوقف عىل غلبة أحد  إلـىفيها 

األخالق األربعة عىل اآلخرين، ثم جاء جالينوس وأضاف عليها وربط األخالق باألمزجة 

  ):١٩٩٣القذايف، (مام جعلها تبدو بالشكل التايل

  

  السائل السمة املزاج

 راءاملرارة الصف مراري الرسعة والغضب

 الدم دموي )نشاط ومرح(الرسعة مع الضعف 

 املرارة السوداء مازوخي البطء مع القوة

 البلغم بلغمي )كسل وتلبد(الضعف مع البطء 

  

  :نظرية سرتانجر

  :ستة أصناف، هي إلـى) ١٩٩٨(لقد صنف سرتانجر الناس كام جاء يف الوقفي 

ة والتعليم والتنظيم الحقيق إلـىالقيمة السائدة لديه هي الوصول : النظري .١

  .للمعارف

 .القيمة السائدة لديه هي التقنية، واهتامماته اقتصادية وعملية: االقتصادي .٢

 .القيمة السائدة هي البحث عن االنسجام واالتساق يف األشكال: الجاميل .٣

القيمة السائدة هي محبة الناس واالهتامم مبشاكلهم واالنطالق يف : االجتامعي .٤

 .رة إنسانية دافئةالتعامل معهم يف نظ

 .القيمة السائدة لديه هي البحث عن القوة والسيطرة: السيايس .٥

القيمة السائدة هي فهم وحدة العامل، مهتم بالخربات الغامضة ومبا : املتدين .٦

 ).١٩٩٨الوقفي، . (هو إلهي يف كل الظواهر



  

١٣٣ 

  :نظرية بوردل

لزمرهم  أربعة أقسام وفقاً  إلـىلقد قامت الفرنسية بوردل بتصنيف الناس 

  :الدموية، وهي كالتايل

ويتصف بأنه مبدع ومبتكر وشديد   Aويكون دمه من زمرة : النمط التوافقي .١

الحساسية ويستشعر يف نفسه حاجة عميقة ألنه يعيش بانسجام مع محيطه 

  .ويتمثل هذا النمط بالفنان

، ويتصف بقدرته عىل التوافق Oالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط اللحني .٢

مع الناس، وهو قليل  االندماج إلـىسجام مع الظروف املحيطة وامليل واالن

 . االبتكار وانتهازي، ويتمثل يف التاجر والسيايس

، ولهذا النمط A, Bالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط التوافقي اللحني اإليقاعي .٣

خاص بها ولهذا كثرياً  نخصائص األمناط السابقة جميعاً، فليس لشخصيته عنوا

 .يكون قلقاً وغري واثق من حكمه عىل األشياءما 

يعمل وفق  أن، ويغلب عليه Bالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط اإليقاعي .٤

تقديرات  إلـىتقديره الخاص، وإيقاعه الذايت دون أن يعري اهتامماً كبرياً 

 .اآلخرين وآرائهم، ويتمثل هذا النمط يف الشخصية العسكرية

زُمر  إلـىهذه النظريات أنها صنفت الكائنات البرشية ومن االنتقادات املوجهة ل

وقوائم جاهزة متاميزة، فالطبيعة البرشية أعقد من أن يتم وضعها يف قوائم مختلفة 

  . وجاهزة

  :روز الشخصية

إيجاد وسائل قياس للشخصية متنوعة  إلـىلقد خلصت الدراسات واألبحاث 

ألسس علمية حيث تُعترب عملية روز ومختلفة، والبعض أطلق عليه روز الشخصية وفقاً 

 إلـىالشخصية أو اختبارها، عملية قياس تعتمد وسيلة قياس مقبولة علمياً وتهدف 

معرفة علمية دقيقة عن مختلف النواحي التي تنطوي عليها الشخصية يف أبعادها 

  .املختلفة، أو عن جانب معني ومقصود فيها



  

١٣٤ 

خصية اإلنسانية ليس من السهل وعملية الروز هذه ليست سهلة ولكن لكون الش

جانب مدى الصدق والشمول فيها إال أن عملية القياس  إلـىاإلملام بجوانبها املختلفة 

عملية ال بد منها من أجل التشخيص والعالج، وكذلك من أجل التوجيه واإلرشاد 

  .مبختلف أشكاله

حدد واملؤلف يوضح هذا أن الشخصية تتكون من بنود تحدد للمفحوص إطاراً م

ميكنه اإلجابة فيه، ويف العادة تتألف اإلجابة من بديلني أو ثالثة أو قد يجيب بطريقة 

موضوعية محددة يف حدثه عن تاريخ حياته أو يف تقديره ملا عنده من صفات 

ومميزات، ومن أمثلتها ما يسمى بالروائز املوضوعية، منها روائز الشخصية من وضع 

ظاهر الشخصية، واستجواب عوامل الشخصية الستة برونر وولرت وهو يقيس ستة من م

  .عرش الذي وضعه كاتل، وروجرز لتكيف الشخصية

 :الروائز املحددة البناء جزئياً . ٢

يؤلف املعنى كام يبدو لـه ذلك، ألن البند الذي  أنعىل الشخص املفحوص  

ه يتضمن املشكلة املطروحة أمام الشخص املروز تكون غري واضحة وغامضة، ولكن ل

تكون معنى من املعاين عند  أن إلـىمعنى وأن يدل عىل موقف حيايت ما يقول بسهولة 

  .الشخص العادي

 :الروائز غري املحددة البناء. ٣

يكون املؤثر غامضاً وال معنى لـه يف األصل وال يعكس أي موقف حيايت واضح، 

  .وكل استجابة يقدمها املفحوص تكون من إنشائه وبنائه الذايت

ثلة الروائز عىل الصنفني الثاين والثالث ويُطلق عليها الروائز اإلضفائية أو ومن أم

يسقط يف إجابته شيئاً من ذاته،  أواإلسقاطية، وذلك ألن الشخص املفحوص يضفي 

  . خري مثال) لشنادميان(ويُعد اختبار قصة مصورة 



  

١٣٥ 

  

  اختبارات الشخصية، أساليب قياسها

  :قياس الشخصية

  :صنفني، وهام إلـىخصية تقسم طرق قياس الش

ذايت ويعتمد عىل قدرات الفاحص وخرباته وقوة مالحظته ومدى مالءمة األداة  :أوالً

  ).١٩٩٣رمضان القذايف، .(املستخدمة لألهداف املتوخاة من عملية القياس

الطرق املوضوعية أو اإلسقاطية حيث يتم االعتامد عىل األساليب املقننة وأدوات : ثانياً 

  .ات معينة من حيث درجة الصدق والثباتذات مواصف

  :ومن أشهر الوسائل واألساليب املعروفة يف قياس الشخصية

تعد املالحظة املبارشة للسلوك نفسه والحكم عليه من : عينات السلوك وتقديراته .١

خالل عينات منه تشتق من مواقف الحياة اليومية العادية للفرد وإعطاء تقدير 

  .أكرث الوسائل املتبعة يف تقدير الشخصية كمي بنتيجة هذه املالحظة

وما يقصد بالكالم السابق هو مالحظة سلوك الفرد أمام أشخاص مطلعني بشكل 

باحثني  أوواسع عىل سلوكه ويحتك بهم احتكاكاً واسعاً، فقد يكونوا معلمني أو أصدقاء 

ديراً يتابعون الفرد لفرتة من الزمن، ويحكمون عىل سلوكه وتسمى هذه الطريقة تق

عدد املرات التي ظهر فيها سلوك معني خالل  إحصاءلسلوك أو سالمل التقدير أو قد يتم 

  .مدة زمنية محددة لتسمى هذه الطريقة بطريقة عينات السلوك

  :سالمل التقدير

تعد من أفضل الوسائل طاملا هناك فرصة متاحة ملالحظة سلوك الفرد 

إحالل الطالب يف كل سمة سلوكية باستمرار، حيث تقوم هذه الطريقة عىل أساس 

درجات، بحيث تبني كل درجة ) ٣/٦(عىل درجة ما يف سلم ترتاوح درجاته بني 

تقدر السمة عىل سلم ثالث قليل، متوسط،  أنكمية متزايدة من السمة وميكن 

كثري، بأن تحذف الدرجتان الثانية والرابعة أو قد تصدر عىل سلم تتابعي، بأن 

  ني كل الدرجات الخمس، ويحد عدد الدرجات مبدى توافر توضع درجة إضافية ب



  

١٣٦ 

املعلومات ومدى الدقة املطلوبة يف التشخيص، ومن األمثلة عىل هذا السلم 

  ) .  ٢٠٠١ملحم، . (ضعيف إلـىالتقديرات األكادميية من ممتاز 

من سلبيات هذه الطريقة ما يسمى بأثر الهالة إذ قد ال يكون الباحث املالحظ 

يتحيز ويتأثر بإحدى السامت، إما سلبياً أو إيجابياً أو تقدير سامت الفرد موضوعياً ف

  . بأكرث أو أقل مام تستحق عىل أرض الواقع

  : االختبارات املوقفية: ثانياً 

وتعد هذه الوسيلة شبيهة باملالحظة نوعاً ما إال أنها تختلف عنها بأن الفرد يتم 

ف الحياة اليومية العادية ومالحظة وضعه يف مواقف اختبارية مقننة شبيهة مبواق

سلوكه يف هذه املواقف وذلك بناء عىل االفرتاضات القائلة بأن سلوك الفرد يف مثل هذه 

املواقف االختبارية املقننة تعكس سلوكه الطبيعي حيث يشرتط أن ال يعرف الفرد بأنه 

ادر دون رقابة يجتاز مواقف امتحانية اختبارية كأن يعطي املعلم امتحاناً للطالب ويغ

ولكنه يقوم مبراقبتهم خفية ويالحظ من يغش، ومن سلبيات هذه الطريقة ان السلوك 

ليس ثابتاً كل الثبوت، وأنه يتغري ويتنوع بتنوع املواقف الحياتية، فقد يضطر ان يقوم 

  .بسلوك مل يعتد عليه وذلك نتيجة لضغط ظرف ما

  : املقابالت: ثالثاً 

جمع املعلومات عن الفرد، وتختلف أنواع املقابالت حيث تعد من أهم الوسائل ل

ما بني املقابلة الحرة التي يرتك فيها املجال للمفحوص التحدث عن أي يشء يرغب يف 

املقابلة املقننة التي يتم فيها توجيه مجموعة معينة من األسئلة التي سبق  إىلتناولـه، 

أن يكون املناخ العام فيها  إعدادها بشكل جيد ويتم تسجيلها، ويشرتط يف املقابلة

  .يسوده الود واالحرتام والثقة املتبادلة بني الفاحص واملفحوص

ومن مزايا  املقابلة أن تنتج الفرصة للتعرف عىل عدد كبري من صفات 

املفحوص مثل تحديد مستوى القلق أو التوتر لديه وأسلوبه اللغوي وطالقته 

  عرفة التاريخ الشخيص للمفحوص، التعبريية وحساسيته تجاه مواضيع معينة وم



  

١٣٧ 

أنه ميكن توجيه  إلــىومعلومات أخرى متعددة من ماضيه وحارضه إضافة 

  .األسئلة الشخصية بشكل أسهل مام لو تم ذلك عن طريق االختبارات املكتوبة

أنها تحتاج لشخص مدرب ميتلك مهارة خاصة وإعداداً : ومن سلبيات املقابلة

  . كن تحقيق الفوائد املرجوة منهامسبقاً ملا يقوم بها حتى مي

  :االختبارات من الوسائل األخرى لقياس الشخصية : رابعاً 

ول يف قياس الشخصية، ومنها الجيد ومنها ااختبار متد) ٥٠٠(وهناك ما يزيد عن 

غري الجيد وذلك لضعف الجانب العلمي الذي تقوم عليها ونتيجة لنقص يف عمليات 

دة قد ال تتحقق الفائدة املرجوة منه وبالشكل املطلوب إذا تقنينها ويف االختبارات الجي

  .مل يقم بتطبيقها أخصايئ مدرب وكفء

ويف الغالب تحتوي هذه االختبارات عىل أسئلة أو عبارات تخصص كل مجموعة 

منها لقياس بعد ما من أبعاد الشخصية كاالهتامم أو التكيف االنفعايل وتحول اإلجابة 

تقدير الشخصية يف ضوء املعايري  إلـىت واضع االختبار ويُصار عالمات وفق تعليام إلـى

  ).١٩٩٨رايض الوقفي، .(الواردة يف دليل االختبار

  :خمسة أنواع هي إلــىاالختبارات ) ١٩٩٣(وقد قسم القذايف 

  .الخ.. الثقة بالنفس والشجاعة، االندفاع: اختبارات قياس سامت معينة مثل .١

ة عىل التوافق مع جوانب متعددة من مكونات اختبارات لتحديد مستوى القدر  .٢

 .الخ.. املنزل، املدرسة، املجتمع: البيئة مثل

اختبارات للتشخيص اإلكلينييك وفق إحدى املجموعات املرضية مثل  .٣

 .الخ...االضطرابات

اختبارات للكشف عن تبعية الشخص لواحدة من فئتني أو أكرث مثل شخصية  .٤

 .الخ.. سوية

يول والقيم واالتجاهات سواء كانت مهنية أو علمية أو اختبارات لتقدير امل .٥

 .الخ.. اقتصادية أو دينية



  

١٣٨ 

ويالحظ أن جميع اختبارات الشخصية تؤكد عىل أن الشخصية والسلوك 

يعتمدان يف بعض جوانبهام البنائية عىل توفر سامت معينة وأنه ميكن قياس قوة تلك 

  :تبارات الشخصيةومن األمثلة عىل اخ. السامت عن طريق االختبارات

 :اختبار دراسة القيم .١

ستة مناهج وفقاً للقيمة  إلــىيعتمد عىل نظرية سرتانجر التي قسم فيها الناس 

  . سؤاالً مبارشاً  ٤٥السائدة يف الشخصية، ويتألف من 

 :اختبار مينيسوتا املتعدد الوجوه للشخصية .٢

ولبعض  ويستخدم كثرياً يف العيادات النفسية لقياس السلوك غري السوي

فقرة  ٥٥٠املعالجني النفسيني وعلامء النفس أداة رسيعة لتشخيص السلوك، ويتألف من 

مجموعة، وتغطي الفقرات مجموعة من املجاالت مثل الصحة،  ٢٦ إلـىمقسامً 

واألعراض النفسية الجسمية مثل االتجاهات الجنسية والدينية والسياسية واالجتامعية 

الخ، ويجيب املفحوص عىل الفقرات بوضع ..رسة والزواج، ومجاالت الرتبية والعمل واأل 

وذلك يف حالة انطباق الفقرة عىل " صحيح"عالمات أمام الكلامت املطبوعة أمامه وهي 

. يف حالة عدم معرفة اإلجابة" ال أعرف"يف حال العكس أو " غري صحيح"سلوكه، و 

اناة الشخص واضطراب مقاييس لتقدير مدى مع ١٠ويتضمن االختبار ) ١٩٩٣القذايف، (

  .سلوكه يف عدة مجاالت مرضية منها االكتئاب والهسترييا والفصام

كام تتوفر يف املقياس أسئلة كاشفة تبني الصدق من إجابة املفحوصني من الكذب 

وبعضها لبيان مدى اهتاممه باإلجابة، ويوضع لبيان الشخصية عىل صورة رسم بياين 

  . وذلك بناًء عىل إجابة املفحوص

  :وتتوفر كذلك اختبارات أخرى منها

اختبار تقييم الشخصية وفق نظرية منوذج الخمسة الكبار، الذي وضعه  .١

  ).١٩٩٣(جولدبرج يف 

اختبار الشخصية العصابية االنبساطية املنفتحة من وضع كوستادز وزميله يف  .٢

  ).١٩٩٢(عام 



  

١٣٩ 

 .قياس سامت الشخصية وفق ما جاء يف نظرية ايزنك .٣

ارات هي إمكانية التالعب باإلجابات، فمن املمكن ان تعطي ومن سلبيات االختب

  .الفرصة لتمويه اإلجابات باتجاه يظهر املفحوص فيه مبظهر مناسب 

  :االختبارات االسقاطية أو اإلضفائية

هو تأويل مسالك اآلخرين وترصفاتهم يف ضوء دواخلنا وما نحن عليه، وقد 

يف إطالق عنان الخيال عند األفراد وتساعد  تساعد) رسومات أو أشكاالً(استخدم العلامء 

عىل سرب خفايا النفس عندهم، ويف أثناء قيام الفرد بتخيالته فإنه من املحتمل ان 

يكشف عن نوازعه الداخلية التي ال يكون واعياً لها متاماً، ويضطر املفحوص يف هذه 

بوضع قسط أكرب من إكامل ما يراه ناقصاً يف املواقف التي تعرض عليه  إىلاالختبارات 

  ).١٩٩٧عدس، (ذاته يف إجاباته، فقد قيل أنه يسقط شيئاً يف ذاته عىل هذه املواقف 

حد  إىلولهذه الطرائق ميزة استبعاد الكذب والتمويه والتحريف من االستجابات 

  .كبري

  :وفيام ييل رشح مبسط لبعض أنواع هذه االختبارات

 :اختبار تفهم املوضوع .١

من الصور الغامضة يطلب من  ٢٠ت االسقاطية، ويتألف من وهو أحد االختبارا

املفحوص يف حالة كل صورة منها أن يؤلف قصة عنها، ونظراً للغموض املوجود يف الصور 

فإن املفحوص أثناء محاولته تأليف القصة املطلوبة عنها فمن املحتمل ان يضفي عىل 

، ووضع هذا االختبار )١٩٩٧عدس، (الشخصيات يف القصة شيئاً من عاداته أو مشاعره 

صاحب نظرية الحاجات يف الشخصية لبيان الحاجات األساسية التي يشعر ) موريه(

الفرد بأنها تنقصه مفرتضاً أن الشخص وهو يروي القصة إمنا يتحدث عن حاجاته 

  .ورغباته واندفاعاته

  



  

١٤٠ 

  

 :اختبار بقع الحرب لرورشاخ .٢

حرب تعطي كال منها بطاقة بطاقات مطبوع عىل كل منها بقعة  ١٠يتألف من 

عىل شكل من أشكال الحرب املتجانس يف جانبيه وتتفاوت هذه البطاقات فيام بينها من 

  . حيث درجة التعقيد

فإذا وضعت نقطة الحرب عىل ورقة وطويت هذه الورقة عدة طويات وضغط 

 عىل موقع الحرب فيها فإن الشكل الناتج بعد إعادة فتحها يكون يف العادة منتظامً 

ويطلب من املفحوص ان يذكر ما يرى يف حالة كل بطاقة تعرض عليه منها، فمن 

املحتمل أن يرى عدة أشياء يف نفس البطاقة الواحدة، كام أنه من املحتمل أن يرى نفس 

  .اليشء الواحد تقريباً يف عدة بطاقات منها

وقد يرى املفحوص يف هذه البقع أشكاالً ووجوهاً لحيوانات وأشخاص أو 

الصورة ككل أو أجزاء وتفاصيل يف الصورة  إلـىجامدات، ويعتمد عىل نظرة املفحوص ل

أو يتأثر بألوانها وكيفية إدراكه لألحياء يف الصورة يف حالة حركة أو سكون، وغري ذلك 

  .متخصص، وهذا االختبار شائع يف املجاالت اإلكلينيكية إلـىمام يحتاج يف تفسريه 

ض معاونيه من تطوير االختبار بتحضري عدد جديد مع بع) هرلتزمان(كام قام 

من بقع الحرب فيها تشكيالت مختلفة قصد بها أن تغطي جوانب النقص التي ظهرت يف 

بقع الحرب األصلية لرورشاخ، وقد ظهر االختبار املعدل يف صورتني متكافئتني تتألف كل 

 .بطاقة ٤٥منهام من 

 :قوائم تكملة الجمل .٣

ن الجمل غري املكتملة أي الناقصة، حيث يقوم الفاحص وهي عبارة عن قامئة م

بإعطائها للمفحوص ثم يطلب منه أن يكمل كل جملة بحيث تعطي معنًى مفيداً، 

ويشرتك يف هذا االختبار الرسعة بحيث ينهي املفحوص من االختبار بأرسع ما ميكن عىل 

  .أن يجيب عىل الجمل بأول ما يخطر عىل باله، مثال هذه الجمل

  



  

١٤١ 

  :اليب أخرى يف قياس الشخصيةأس

ويف قياس الشخصية فإن  أكرث األساليب املستخدمة واملعتمدة هي  أسلوب 

  :املالحظة الهادفة، وأهمها

 :مقياس التقدير .١

النوع الشائع من هذا املقياس هو املقياس البياين الذي يجري فيه متثيل كل صفة 

د طرفيه عىل القيمة العليا لها، من الصفات الداخلة يف املقياس بخط مستقيم، ويدل أح

  :وطرفه اآلخر عىل القيمة الدنيا الذي ميثل تقديرات فرد ما عىل ثالث صفات، هي

االجتهاد، الذكاء، واملحافظة عىل املواعيد، كام يتوجب  عليه أن يكون عىل معرفة 

  تامة بالشخص الذي سيجري تقدير مزاياه حتى تكون النتائج 

  .صادقة

 ):السوسسيومرتي(االجتامعية  مقياس العالقات .٢

يهتم بقياس ما تحدثه الشخصية للفرد أو سلوكه عىل اآلخرين، فكلمة 

سوسيومرتي هي اشتقاق للطبيب النفيس جاكوب مورينا، والذي كان يؤمن بأهمية 

الفرد ودوره وتأثريه عىل مجموعة األشخاص الذين يتصل بهم، واألسلوب السوسيومرتي، 

اسة العالقات االجتامعية السائدة بني األفراد الذين توجد بينهم ميكن استخدامه يف در 

معرفة متبادلة كام هو بني أبناء الصف الواحد، فكل فرد يستطيع أن يحدد درجة تقبله 

أو رفضه لألفراد اآلخرين يف مجموعته بالنسبة لنشاط أو سلوك اجتامعي معني، وهذا 

وصف عام  إلـىؤالء األفراد والوصول تحليل العالقات االجتامعية بني ه إلـىيؤدي 

  .لطبيعة العالقة بينهم

لقد جرت مؤخراً محاولة الستخدام الكمبيوتر لقياس جوانب مختلفة من 

وهذا . الشخصية، إال أن دقة هذه املعلومات ترتبط بوجود برنامج سليم متكامل

  .اإلحاطة بكل جوانب الشخصية، األمر الذي يحتاج ملدى ووقت كافينييتطلب 

وخالصة الكالم أن العديد من العلامء يجمعون  عىل  أن هذه االختبارات ال 

  تعدو كونها محاوالت أولية للتعرف عىل جوانب الشخصية وأنها مل تصل بعد



  

١٤٢ 

درجة عالية من الصدق والثبات، لذلك فإنه من املفضل أن تطرق نتائجها  إلـى 

  .أخرى مختلفة مبعلومات أخرى يتم جمعها من األفراد املعنيني بطرق

  ):السايكوسوماتية(االضطرابات النفسية 

لهذه األمراض أعراض جسمية ال ترتبط بأي مرض عضوي يف الجسم، إال أنها 

تعتمد يف ظهورها عىل أسباب وعوامل نفسية آنية أو سابقة، وتزول هذه األعراض 

حالته  إلـىمبجرد زوال هذه األسباب والعوامل عن طريق العالج النفيس، فيعود الفرد 

الطبيعية، إال أن االضطراب النفيس ميكن أن يقنع بأقنعة جسدية مختلفة مثل الصداع 

وزيادة دقات القلب والتعرق وارتجاف األيدي وغريها بل أن هذه األقنعة ميكنها أن 

أمراض ذات أساس عضوي يف نطاق مثل القرحة، والذبحة الصدرية وغريها،  إلـىتتحول 

عادة يف نطاق الطب العضوي الباطني ولكن العالج النفيس ميكنه  وهذه األمراض تدخل

  .أن يدعم شفاء هذه الحاالت

ومن األسباب املهمة ملثل هذه االضطرابات الكالمية تلك التي ترتبط ببيئة الفرد 

ومجتمعه، حيث اللهجات املتعددة أو اللغات فضالً عن الكسل وسوء التوافق األرسي 

  .فل والرعاية الزائدة وغري ذلكوالقلق الزائد عىل الط

  :الهرب من البيت أو املدرسة

وهذا األمر ليس بالنادر، وقد يحدث لدى األطفال لشعورهم بعدم االرتياح من 

البيت أو املدرسة لكرثة املواقف املؤملة والصادمة لهم حيث العقاب الشديد، واملحاسبة 

الهروب تخلصاً من ذلك كله،  إىلث املخيفة أو املعاملة القاسية، فيلجأ الطفل أو الحد

  .والبحث عن بديل هذه الظروف الشاذة واملتصلبة

ويعد تهدم األرس وتفككها، وكذلك فوضوية املدرسة ونظمها عوامل تساعد عىل 

الهرب، وقد يكون الهروب بفعل عوامل أخرى وقوى تدفع الطفل أو الحدث إىل تلك 

تطابق معهم يف سلوك الهروب وبخاصة من تتمثل يف جامعة األقران حيث التوحد أو ال

  .املدرسة وتؤدي عوامل اإلغراء والرتغيب دوراً فاعالً يف مامرسة هذا السلوك



  

١٤٣ 

  :اضطرابات العادات

وتتمثل هذه العادات يف مص األصابع وقضم األظافر وقرض األقالم وشد الشعر   

ظروف معينة وتحطيم األواين وغري ذلك، وهذه العادات قد تكون طبيعية يف سن و 

وبخاصة مص األصابع يف مرحلة الرضاعة، إال أنها قد تصل إىل درجة االضطراب عندما 

يصبح استعاملها مستمرا حتى سن متأخر من الطفولة والحداثة يصل استخدام بعض 

  .هذه العادات إىل درجة االضطراب املقلق

منها ما ومن أسباب اضطراب العادات منها ما هو عضوي كالعادات الجسمية و   

هو نفيس كالصداع واإلحباط والحرمان والضغوط النفسية والقلق والتوتر والشقاء وكرثة 

املشاكل وعدم تحقيق إشباع الحاجات األساسية، ومنها ما هو بيئي كاملعاملة الوالدية 

  .ودرجة االتزان االنفعايل يف األرسة

  :اضطرابات الشباب والكبار

  :الخوف من الجنون - ١

الجنون يقض مضاجع أغلب الناس، وليس من العسري أن نفهم ذلك الخوف من   

  .إذ نحن تابعنا التطور التاريخي لفكرة الجنون

لقد ظل الناس قرونا يعتقدون أن احتجاز الذهن البرشي ملشكلة ما دون حل   

يدفعه إىل تركيز تفكريه عليها فيتحول التفكري إىل قلق، واستمرار هذا القلق يقلب 

  .ويؤدي بالفرد إىل الجنون توازن الذهن

إن مثل هذا االعتقاد غري صحيح عىل اإلطالق، ومع هذا فإن البعض من الناس   

يؤمنون به ومنهم من يرتدد عىل العيادات النفسية أو يشكون حالته، وكانت حاله يقول 

والشخص املختص من جهته ال يشك بأن ) عىل الجنون أوشكتلقد . أكاد افقد عقيل(

قول مجرد هراء ألن املجنون هو الشخص الوحيد الذي ال يعرف بجنونه وال مثل هذا ال

  .يشعر به

أن هذا النوع من الناس يخىش الجنون وهو يف الواقع ضحية ملشكلة فشل   

  يف حلها أو مل يجد أمامه  من مهرب سوى الخوف من الجنون إىل هو يف



  

١٤٤ 

ب إىل إدمان الكحول أو الهروب، حيلة دفاعية، كام هو الهرو  ألوانالواقع لون من  

  .املخدرات أو أشكال الهروب األخرى

من الناحية العامية ينظر الطبيب النفيس وعلم النفس إىل هذه الحاالت عىل   

فاملجنون .. أنها رغبة جامحة، ولكنها  تسرته للهروب من العامل مبا فيه من مشكالت

ملستلزمات الحياتية إنسان بال مسؤولية ألن جنونه يجعله غري مسؤول عن أي من ا

طاقته الوظيفية العادية، وهذا كلُه يعد مبثابة تهديد دائم ومستمر للجسم فاملعروف و 

أن التوتر يعد مبثابة تهديد للقلب واالنفعال الزائد يؤدي إىل زيادة ضغط الدم وارتفاع 

: لومام يذكر عن اإلمام عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه قا. نسبة السكر فيه وغري ذلك

  ).الهم نصف الهرم(وقوله ) الحزن يهدم الجسد(وقوله ) الهم يذيب الجسد(

  :جسميةسمراحل االضطرابات النف

عندما يقوم الجسم بكافة وظائفه بشكل جيد يكون هذا الجسم يف حالة اتزان   

وان ردود فعل الجسم أمام املثريات النفسية املؤدية إىل التعب واإلرهاق تقود إىل إفراز 

األدرينالني التي يفرزها الجاهز العصبي والتي تؤدي إىل تسارع دقات القلب مادة 

الرشياين، وتوسع حدقات العيون، وارتفاع قابلية الدم للتخرث والتأثري  وارتفاع ضغط الدم

عىل ضخ الدم ملختلف أعضاء الجسم بحيث تنحرس كمية ال بأس بها من الدم عن هذه 

ملتوسط ويندفع الدم أيضاً نحو عضالت الوجه األعضاء ولكن تتجه نحو الدماغ ا

  .واألطراف

إن تأثري املثريات النفيسة املؤدية إىل التعب واإلرهاق النفيس متر بثالث مراحل   

  :ة هيممه

اإلنذار وتتجىل بتحريك قدرات الجسم من  وتتمثل بردة فعل تعد مبثابة :املرحلة األوىل

  .اجل التصدي لهذه املثريات النفسية

وتأيت هذه املرحلة عندما يكون تأثري املثريات النفسية مستمراً  :لة الثانيةاملرح

  وتسمى هذه املرحلة مبرحلة املقاومة وتتجىل هذه املقاومة بقيام عوامل



  

١٤٥ 

الدفاع بدورها يف مواجهة عوامل التعب واإلرهاق الناتجة عن املثريات النفسية، وهذا  

  .يقتيض تعبئة كافة قدرات الجسم

وتسمى هذه املرحلة مبرحلة االستنفاد وتتميز باستنفاد قدرات الجسم  :لثالثةاملرحلة ا

النفسية مام  عىل التكيف مع عوامل التعب  واإلرهاق الناتجة عن تأثري املثريات

الجسم عاجزا عن التفاعل أو حتى القيام بردود فعل عىل املثريات وقد  يجعل

  .تتؤدي هذه الفرتة يف حالة استمرارها إىل املو 

مختلف املراحل الثالث تشري إىل إصابة الكائن الحي  إن الدراسات الترشيحية يف  

القرحة، أمراض القلب، : نتيجة تعرضه للعوامل اإلرهاق النفيس بأمراض مختلفة مثل

  .تصلب الرشايني، ضغط الدم، أمراض السكر وغري ذلك

  ):السيكوسوماتية(بعض األمراض النفسجسمية 

أن تأثري املثريات النفسية املؤدية إىل التعب واإلرهاق النفيس  من الجدير بالذكر  

والجسمي ال يعني اإلثارة السلبية فقط إىل األوضاع املؤملة ولكن من املمكن أن يأيت 

التعب واإلرهاق نتيجة األوضاع النفسية املفرحة فاإلحساس بالفرح وغريه من الحوادث 

 اإلرهاقعىل الجسم ويف الحقيقة أن قدرا من السارة ميكن أن تؤدي إىل تأثريات سلبية 

والتعب هو رضوري لتحقيق النجاح وهو يف هذه الحالة مطلوب وصحي رشط أن ال 

  .يسيطر عىل وعي اإلنسان ويكبله

وفيام يأيت عرض مخترص لبعض األمراض العضوية ذات املنشأ النفيس، وتلك   

  .التي تساعد عىل  تدهور الوضع النفيس

  : التاجيةأمراض الرشايني

يؤكد معظم األطباء املختصني يف هذه األمراض بأن اإلصابة  بأمراض   

عال  لمون بصوتكانسداد الرشايني التاجية تكون اكرث حدوثا عند الناس الذين يت

كام أن غالبية املصابني بهذه . الناس املراهقني بسبب ظروفهم املعاشية وعند

  لذين يركزون كل حواسهم نحو هدفاألمراض هم من الناس الفائقي الحيوية وا



  

١٤٦ 

معني وان اغلب هؤالء املرىض كثريي الطموح ويقومون باستهالك أنفسهم دون حساب  

  .من اجل بلوغ أهدافهم التي تركز حول تدعيم قوتهم يف املجتمع

  :أسباب هذه االضطرابات

طرابات الجسمية الناتجة عن ضتلك اال  عرفت االضطرابات السيكوسوماتية بأنها  

طرابات انفعالية ممتدة، أو منط معني يف الشخصية والتي تؤدي بدورها إىل تلف أو اض

خلل يف وظيفة عضو من أعضاء الجسم،  حيث تتأثر صحة اإلنسان النفسية بدرجة 

كبرية من صحته الجسمية الن النتاجيتني تتكامالن يف كل واحد هو الشخصية اإلنسانية 

  .  يأيت أهم األسباب التي تؤدي إىل هذه االضطراباتبأبعادها ومكوناتها املختلفة، وفيام

  :األمراض الجسمية - ١

وخاصة تلك األمراض التي تنشا يف مرحلة الطفولة املبكرة من حياة الفرد   

فاألطفال األصحاء جسميا قد يسلكون الطريق القويم إذا ما اضطروا إىل مواجهة 

  .مواقف تدفع بهم إىل القلق واالضطراب

رىض جسميا ال يستطيعون مواجهة القلق واالضطراب مثلام يفعل إال أن امل  

األصحاء مام يزيد من  احتامل تعرض أعضاء معينة من الجسم للمرض وزيادة قلق 

  .الفرد عىل صحته

  :االضطرابات الجسمية - ٢

يحصل لدى بعض األفراد اضطرابات جسمية منها والدية تحدث أثناء فرتة   

عدادات وراثية ومنها غري والدية تحدث بعد فرتة الوالدة الحمل أو بفعل عوامل واست

التأثريات الفيزيائية للبيئة التي تحيط بالفرد وتتمثل هذه االضطرابات يف الضعف 

العقيل أو النقص والتشوهات الجسمية أو التلف يف الجهاز العصبي أو الخلل من 

  .إفرازات الغدد وغري ذلك من أجهزة الجسم املختلفة

له يؤدي إىل علل نفسية تؤثر يف الحالة االنفعالية للفرد وتسيطر وهذا ك  

  عىل شخصيته وتقوده نحو التوتر وعدم االتزان االنفعايل، وهذا يعني أن



  

١٤٧ 

الشخصية يف اضطرابها النفيس والجسمي هي بفعل العوامل االستعدادية والبيئية يف  

  .آن واحد

  :القلق والرصاع والحضارة - ٣

مبختلف أنواعها يف الربع ) النفسجسمية(لسيكوسوماتية شاعت االضطرابات ا  

الثاين من القرن العرشين وقد ارتبط انتشارها بالقلق والتطور الحضاري والثقايف 

والرصاع بني القديم والحديث مام شكلت هذه االضطرابات خطورة عىل حياة األفراد 

  .وعىل توافقهم العام أو املهني أو الصحي

بعد عرص للقلق فحسب ولكنه عرص أل عيش يف أواخر قرنه وعرصنا هذا الذي ن  

القلق  واالنعصاب واالنفعال وال شك أن كل هذا وذلك يؤثر تأثريا جذريا عىل الحالة 

 ةالنفسية للفرد فيصاحب أي نوع من االنفعال تغريات بدنية خارجية وأخرى فسيولوجي

فساده ومواجهته والتغلب داخلية، وبعد االنفعال السلبي سويا إذا متكن الفرد من ا

عليه، ولكن عندما يصبح االنفعال مزمنا أو عظيام يضطرب التوازن الكيميايئ للجسم 

  .ويظهر االختالل املستمر يف عدة أشكال وصور منها االضطرابات النفسجسمية

  :اضطرابات العالقات األرسية - ٤

ديه عند تدريبه ومن أوىل مظاهر االضطرابات العالقة املضطربة بني الطفل ووال  

عىل تناول الغداء وضبط عمليتي التبول والتربز، إضافة إىل نقص الحب والخوف من 

االنفعال والحرمان والحاجة إىل القبول، وفقد واضطراب املناخ االنفعايل يف املنزل 

وسيادة جو العدوان واملشاحنات والغرية والخالفات األرسية وعدم السعادة الزوجية 

 الحالة النفسية للطفل وبخاصة األطفال، فقد وجد أن هناك ارتباطات وكلها تؤثر عىل

موجه بني حالة االكتئاب ومواقف الحياة وبني بعض االضطرابات السيكوماتية لدى 

فالضغط االنفعايل الشديد املستمر يف األرسة والتوتر النفيس واالنفعايل الطويل . األطفال

  .فيها يؤدي إىل استدخال ذلك

  

  



  

١٤٨ 

 :مراض الرشايني التاجيةعالج أ 

  :العالج الطبي

عه بعد تخطيه تباإن العالج األسايس هو العالج الطبي الذي يجب عىل املريض ا

مرحلة الخطر التي تتطلب الراحة التامة لفرتة ال تقل عن ثالثة أسابيع يتناول خاللها 

رث، العقاقري الطبية التي يصفها الطبيب للتخفيف من األمل ووقاية حوادث التخ

  .اقتىض األمر ذلك اواستعامل األوكسجني ومنشطات القلب واملخدرات إذ

  :العالج النفيس

قبل التطرق إىل العالج النفيس علينا أن نفهم االضطرابات النفسية التي تسببها و 

األمراض، إذ توجب أن نتذكر بأن السلوك اإلنساين يرتكز عىل غريزتني أساسيتني هام 

وعىل ذلك فإن غالبية املصابني بهذه األمراض يرفضون  ،الستمرارغريزة البقاء وغريزة ا

هم، لكن اإلصابة بأمراض تجعلهم ءاالعرتاف بآالمهم قبل اإلصابة أو بأي يشء يهدد بقا

 ،يقفون فجأة يف مواجهة املوت دون أن يكونوا فكروا سابقاً باحتامل قبل هذه املواجهة

اجأة هي السبب الرئييس الذي يؤدي إىل وهذه املف ،مام يهدد غريزة البقاء عندهم

ه كام أن هناك عامالً آخراً ئتحوالت كثرية يف أسلوب املريض ويف منط سلوكه بعد شفا

هو غريزة االستمرار التي يعرب عنها اإلنسان عن طريق الجنس بالتزاوج بهدف إنجاب 

املريض وهو يف نها تتطلب جهداً ال يستطيع إ األطفال، وهذه األمراض تهدد الغريزة، إذ 

لهذه األسباب يعاين مرىض الرشايني التاجية وبخاصة الذبحة يف  ؛املرحلة الخطرية بذله

أن  الاعتادوا عىل مواجهة الصعوبات بعزم كام سبق إ  قد  حالة اختناق نفيس، فهم

مبثل هذه األمراض مواجهتها الفرد بحيث ال يستطيع  ،مواجهة املوت هي صعوبة أخرى

مام يؤدي إىل االنهيار الواضح املستمر حسب معطيات كل  ،ثقة بالنفسباالعتزاز وال

  .مريض

ن العالج النفيس يفرض نفسه منذ اللحظة األوىل لإلصابة بهذه أ   والحقيقة

  :األمراض من خالل املراحل التالية



  

١٤٩ 

  :املرحلة األوىل

تكوين فكرة عن شخصية املريض مام ساعد عىل تحديد الطريقة التي يجب 

يف إبالغه بإصابته وهي خطوة أولية من تهيئة املريض لنمط الحياة الجديدة  اتباعها

  .االتي يجب عليه اتباعه

  :املرحلة الثانية

خمسة عرش يوماً وهي مرحلة بقاء املريض يف املستشفى وهي مواجهة  أمدها

ساعدة املريض  عىل قضاء حاجاته ملن و الصعوبات النفسية وبخاصة حني يقوم بها اآلخر 

وكذلك خوفه بعد ترك املستشفى من أن يكون بحاجة  ،يف لحظات ضعفه، هذه وهو

له بأن خوفه هذا  إىل فرتة عناية إضافية عىل املعالج النفيس يف هذه املرحلة أن يؤكد

تدخل يف أي وقت الستدعاء الطبيب املعالج إذا يأي املعالج النفيس  ، الالعقالين وأنه

  .اقتضت الحاجة

  :املرحلة الثالثة

عىل املعالج النفيس يف هذه املرحلة أن يحدد الخطوات التي يجب عىل املريض 

كام أن الفرتة  .وذلك مليل املريض للوسواس املرضية ،اتباعها وأن يديم عالقته باملريض

الخصائص الشخصية ملرىض   وجعلته يتعايش معاالتي قضاها املريض يف املستشفى 

  .الرشايني التاجية

 معهد ستانفورد العاملي لألبحاث وعىل رأسهم العامل روزمنان توصل الباحثون يف

العالقة بني بإىل تحديد منط سلويك للمرىض املصابني بانسداد الرشايني التاجية تتمثل 

الفعل واالنفعال التي نالحظها لدى بعض األشخاص الذين يخوضون رصاعاً دامئاً بهدف 

ويعرف هذا النمط السلويك حيث  الحصول وبأقل وقت ممكن من األشياء واألهداف

إذ أن الشخص الذي يعاين من القلق العادي يرتاجع  ،يختلف عن حاالت القلق العادية

هناك من يديه وهذا يبني أن  خرجتحس أن نصاب األمور قد أ   ويطلب النصح إذا ما

ىل بني شخصية القلق العادي التي تعرضه لالنهيار وبني النمط الذي يؤدي قلقه إ فارقاً 

  )١٩٩٤الظاهر الطيب، . (إصابته باضطراب الرشايني

  

 



  

١٥٠ 

  



  

١٥١ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣  

  الفصــل الثالث 



  

١٥٢ 
  

  

  

  محتويات الفصل الثالث

  

  

  .مجاالت اإلرشاد النفيس  -

 .مشكالت العالقة مع جامعة الرفاق والعزلة االجتامعية  -

 .املشكالت التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدرايس والعادات الدراسية الخاطئة -

 .الدوافع يف مدارس علم النفس -

 .العمل واملهنة -

 .لنفسيةالحاجات وأثرها عىل الصحة ا -

 .نسبة الصحة النفسية  -

 .أهمية الصحة النفسية لألفراد واملجتمع -

 .قلق االمتحان  -

 .االختبارات اإلرشادية وأغراضها -

 .اختبارات التحصيل -

 .استخدام االختبارات التحصيلية -

 .صدق االختبارات التحصيلية -

 .معايري االختبارات التحصيلية -

 .وظائف االختبارات التحصيلية -

 .ارات التحصيليةأنواع االختب -

 .دور االختبارات يف تعميم التحصيل -

 .وظائف وأغراض االختبارات النفسية -

 .األنواع األخرى من االختبارات النفسية -

 .اختبارات ومقاييس الشخصية -

 .طريقة اسرتجاع العالمات املعيارية -



  

١٥٣ 
  

  مجاالت اإلرشاد النفيس

  

القرن الحايل أثـر كبـري لقد كان لتقدم الحركة العلمية يف مجال علم النفس خالل 

. ونشأ اهتامم كبري بحاجات الفرد وقدراته واستعداداته. عىل العملية الرتبوية بوجٍه عام

ورضورة فهــم  اتجاهاتــه وقيمــه، وتخفــيض التــوتر النفيســ الــذي يتعــرض إليــه نتيجــة 

كـل ذلـك ليحقـق التكيـف الّسـوي . املشكالت التي يواجهها يف مختلـف مراحـل حياتـه

كام أن تحقيق هذا الفهم . فعالية والكفاية يف مختلف املجاالت التي يعمل بهاوزيادة ال

وهذا التكيف يسمح للفرد بالنمو الّسوي يف مختلف النواحي جسمياً وعقليـاً وانفعاليـاً 

  :وبذلك يتحقق هدفان. واجتامعياً 

هدف فردي، حيث يتمتع الفرد بالتكيف الّسـوي والصـحة النفسـية التـي متكنـه مـن  -

  .إلقبال عىل حياة العمل واإلنتاج واالبتكارا

وهـدف اجتامعـي، حيــث تتـوافر للمجتمـع الســالمة االجتامعيـة واألمـن االجتامعــي  -

  .والتعاون والتفاهم عىل املستوى الوطني والقومي واإلنساين

لقد نشأ اإلرشاد النفيس نتيجة طبيعية لتطـور جهـود التوجيـه املهنـي والتوجيـه 

م الذي تناول شخصية الفرد بجوانبهـا العقليـة والدافعيـة واالنفعاليـة، واالهتام. الرتبوي

اإلرشاد (، أو املهنية )اإلرشاد الرتبوي: (وقد أصبح يتناول تكيف الفرد يف الحياة املدرسية

  ).٢٠٠٠الداهري،   ). (اإلرشاد لألطفال(، أو األطفال )اإلرشاد األرسي(، أو األرسية )املهني

ديث املسهب يف هذا الكتاب عن املجاالت كافة مـن جهـة، وألن وليك يُتجنَّب الح

املؤلف أراد أن يوجز هذه املجاالت، فقد تم تناول أربعة مجاالت فقط سـنتحدث عنهـا 

  : يف هذا الكتاب لعالقتها بالصحة النفسية، وهي

  .اإلرشاد الرتبوي 

  .اإلرشاد املهني 

  .اإلرشاد األرسي 

  .إرشاد األطفال 



  

١٥٤ 
  

  :بوياإلرشاد الرت 

ميكننا تعريف اإلرشاد الرتبوي بأنها تلك العملية املنظمة واملخطط لها ملساعدة 

الطلبة عىل مواجهة صعوباتهم ومشكالتهم التي تقلل من عملية التعلم والتقليل من 

فعاليتها ومساعدة هؤالء الطلبة للتخلص من مشكالتهم والسيطرة عىل هذه املشكالت، 

ادية لتشمل التعرف عىل املشكالت التي يعانـي منها الطلبة وتتعدى هذه العملية اإلرش

  ).١٩٩١، سامرة( .يف األرسة والشارع، والساحة، وداخل الصف

غالباً ما تقدم خدمات اإلرشاد الرتبوي يف املدرسة، وتتضمن املساعدة يف تشخيص 

تكيف وعالج املشكالت التي قد تفرتض املسرية الرتبوية للفرد بشكل يساعد يف تحقيق 

أفضل للمواقف الرتبوية، ولعلّه من هنا يتضح لنا أن األهداف الرئيسية لإلرشاد الرتبوي 

تتضمن معرفة الطالب وفهم سلوكهم، ومساعدتهم يف االختيار السليم لنوع الدراسة 

 .ومناهجها، وتحقيق االستمرار والنجاح فيها، وحل ما قد يعرتض ذلك من مشكالت

  ).١٩٨٦نرص العيل، (

م اإلرشاد الرتبوي مبساعدة الطالب عىل السري يف دراسته سرياً حسناً، حيث ويهت

يقوم املرشد بالتعاون مع الطالب للتغلب عىل الصعوبات التي تواجههم يف حياتهم 

كرثة الغياب، والتأخري، وضعف التحصيل الدرايس، وعدم : الدراسية بشكل عام مثل

ب عىل استغالل وقته استغالالً مفيداً حيث الرتكيز يف املذاكرة، وكذلك مساعدة الطال

ينظم ساعات دراسته وساعات ترفيهية بطريقة تضمن له التوافق النفيس والصحة 

النفسية والنجاح الدرايس، كذلك يهتم اإلرشاد الرتبوي بحل العديد من املشكالت 

ي تتوافق مع وضع املتفوقني دراسياً حيث تتم رعايتهم الرعاية الرتبوية الت: الرتبوية مثل

قدراتهم وطموحاتهم يف دراستهم، ومشكلة املتخلفني دراسياً بحيث يخطط لصقل 

مواهبهم وتوفري رعاية خاصة لهم قد ال يتسنى توفريها خالل الدروس العادية، كام 

ويهتم هذا النوع من اإلرشاد مبحاولة اكتشاف النبوغ املبكر عند الطالب حتى يتسنى 

  ).١٩٨٧عبد السالم، . (ة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهمتوجيه كل فئة إىل الوجه

إن الطفل يف عمر املدرسة يواجه عدداً من املشكالت التي تؤذيه بشكل عام يف 
  صحته النفسية، بعض هذه املشكالت تعبري عن اضطراب نفيس شديد وبعضها تعبري عن
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اين يف وقـد وصـفت حـاالت هـذا النـوع الثـ. سوء التكيف من درجة غري شديدة 

مشـكالت تتصـل : أربع فئات اعتامداً عىل الصبغة الغالبة فيها، حيث تضـم الفئـة األوىل

أو السـلس اللـييل واضـطرابات الكـالم،  يالتبول الالإراد: بالنمو العام للطفل، ومن بينها

فتضـم مشـكالت : مشكالت تتصل بالنمو العقيل، أمـا الفئـة الثالثـة: وتضم الفئة الثانية

ثورات الغضب ومشـكالت الجـنس : ة العاطفية والنمو االنفعايل ومن بينها تتصل بالحيا

فتضم مشكالت تتصل بـالنمو االجتامعـي ومـن : أما الفئة الرابعة. والخوف من املدرسة

النزوع العدواين والصداقة واألصدقاء، حيث إن وجود هذه املشـكالت بـني تالميـذ : بينها

بها من أجل مسـاعدة التالميـذ يف التغلـب عـىل املدرسة يستدعي أن تقوم املدرسة بواج

مشاكلهم والتخلص منها علامً بأن نسبة وقوع هذه املشكالت ليسـت نسـبة بطيئـة بـل 

متزايــدة وكــذلك ليســت بســيطة، فاملدرســة متــارس مســؤولياتها معتمــدة عــىل املرشــد 

أولّهـا متعاونة مع األرسة الجئة يف النهاية إىل جهات متخصصة يف عالج هـذه املشـكالت 

املرشد النفيس، ويليه املعالج النفيس وعيادته، ثم الطبيـب واملشـفى الخـاص مبشـكالت 

   .األطفال النفسية، إن لزم األمر ذلك

إن هناك العديد من املشكالت الرتبوية التي يتم بحثهـا ضـمن اإلرشـاد الرتبـوي؛ 

  ).١٩٩١سامرة، ( :نستطيع أن نوجزها فيامييل

  :لعاديني وهممشكالت األطفال غري ا. ١

  .من مجموع األفراد% ١٦املتفوقون عقلياً ويشملون  -

 .من مجموع األفراد% ١٦املتخلفون عقلياً ويشملون  -

 .من مجموع األفراد% ٦٨األفراد املتوسطون عادًة ويشملون  -

ـاع الـذي يحصـل عنـد  -٢ مشكلة اختيار نـوع الدراسـة والتخصـص،  ومـن أهمهـا الرص

رحلـة التعلـيم األسـايس يف أن يتجـه نحـو التعلـيم الطالب خصوصاً بعد إنهائـه م

  .املهني أو األكادميي، وال بّد هنا من اإلشارة إىل أهمية اإلرشاد الرتبوي يف ذلك

مشكالت النظـام وسـوء التوافـق الرتبـوي كالفشـل الـدرايس، والفصـل مـن املدرسـة  -٣

ة، والترسب وصعوبات املواد، واللجوء إىل حاالت الغش، ومخالفة تعليامت املدرس

  .من املدرسة وغري ذلك
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بالرغم من األهمية الكبرية لإلرشاد الرتبوي يف املراحل التعليمية إال أن استخدامه 

ما زال مقترصاً عىل مجال ضيّق نسبياً، ونحن نعلـم أن وظيفـة املدرسـة األساسـية هـي 

يـؤدي دوره يف إعداد الجيل إعداداً علمياً وخلقياً ونفسياً واجتامعياً بحيث يسـتطيع أن 

املجتمع بشكل فاعل ومؤثر، حيث إن املدرسة تعـّد املؤسسـة االجتامعيـة الثانيـة بعـد 

األرسة من حيث تأثريها عـىل الطفـل، فهـي التـي تعـّده للحيـاة املسـتقبلية مـن خـالل 

اكتشاف قابلياته وقدراته وتقديم برنامج تربوي وعلمي لغرض تطـوير هـذه القابليـات 

وهـي التـي تـوفر . الفرد قادراً عىل خدمة نفسه وخدمة مجتمعـه باالتجاه الذي يجعل

األمن النفيسـ واالجتامعـي للفـرد إن اسـتطاعت اسـتيعاب حالـة التطـور التكنولـوجي 

والعلمي واملستحدثات الرتبوية وقّدمت العلـم واملعرفـة باألسـلوب العلمـي الحـديث، 

لها مركز إشـعاع اجتامعـي واستطاعت أن ترقى باملستوى االجتامعي إىل الحد الذي يجع

ونفيس، بيد أن املؤسسة تعمل عىل تيسري النمو الطبيعي للتالميذ من النواحي اللغويـة 

والفكرية واالنفعالية واالجتامعية والجسدية واملعرفية، إال أنهم يتعرضـون ألشـكال مـن 

الصعوبات يف املدرسة يستطيع بعضهم مواجهـة هـذه الصـعوبات بنجـاح ويصـلون إىل 

مـن هنـا يـأيت . يف املناسـب وآخـرون ال يسـتطيعون فيعـانون مـن سـوء التكيـفالتك

االهتامم باإلرشاد الرتبوي يف املدرسة حيث نستطيع عن طريق املرشد الرتبوي مسـاعدة 

الطالب الذين يعانون من سوء التكيف، حيث يوفر اإلرشاد الرتبوي الجو النفيس للطلبة 

  ). ١٩٨٤عيطة،  أبو( .مبا يساعدهم عىل النمو السليم

  :اإلرشاد النفيس

وهو مساعدة الفرد عىل اختيار املهنة التي تالئم قدراته وإمكاناته واتجاهاته مام 

يؤدي إىل توافقه النفيس واملهنـي، وهـو تقـديم املعلومـات والخـربات والنصـيحة التـي 

  ).١٩٨٣ران، زه. (تتعلق باختيار املهنة واإلعداد لها وااللتحاق بها والتقديم والتقدم بها

عمليـة مسـاعدة الفـرد عـىل إمنـاء : اإلرشاد املهني بأنه) Super(وقد عرّف سوبر 

وتقبل صورة ذاته بشكل متكامل ومالئم لدوره يف عامل العمل وكذلك مساعدته عـىل أن 

يخترب هذه الصورة يف العامل الـواقعي وأن يحّولهـا إىل حقيقـة واقعـة بحيـث تكفـل لـه 

  .السعادة وللمجتمع
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خدمات اإلرشاد املهني تنطوي عىل مساعدة الفرد يف حـل مشـكالت التوافـق  إن

مع مهنته، فإذا كان الفرد قد  توجه التّوجه السليم واختار مهنة تؤهله قدراته لها، ريض 

عن تلك املهنة واستقّر واستمّر بها ونجح وترقّى، كـام ينتظـر أن يتوافـق اجتامعيـاّ مـع 

الت سواٌء يف التوافق ملهنته أو يف التوافـق مـع زمـالء عملـه زمالئه، أّما إذا صادفته مشك

قطـامي، (فيمكن أن تقدم له خدمات إرشادية تساعده يف التغلب عـىل تلـك املشـكالت

١٩٩٢.(  

هناك أساليب متعـددة ميكـن للفـرد اتباعهـا مبسـاعدة املرشـد النفيسـ لتحقيـق 

  :التكيف املطلوب

  : ة مبارشة، ومن ذلك ما ييل التكيف عن طريق مهاجمة املشكلة مهاجم -١

  .إعادة محاوالت حل املشكلة -

 .رفض قبول الهزمية -

 .تنمية الشعور بالثقة من وراء الصعوبات -

 .االعرتاف باملشكلة وقبولها وحلّها عن طريق الذكاء واالستبصار -

اتباع املذهب الرواقـي الـذي يشـري إىل أن الرجـل الحكـيم يجـب أن يتحـرر مـن  -

العيسـوي، (بالفرح وأن يخضع من غـري تـذمر لحكـم الرضـورة االنفعال وال يتأثر 

١٩٩٩.(  

التكيف عن طريق التقدم يف الوظيفة حيث يستطيع الفـرد أم يتقـدم يف عملـه عـن  -٢
طريق دراسة املهنة وتنمية معّدات وقدرات الوظيفـة أو تنميـة أسـاليب وطـرق 

القات اإلنسـانية العمل الذي يقوم به، أو دراسة زمالء العمل من أجل تحسني الع
  ).Human Relationship(منهم 

املناشط البديلة التي تساعد الفرد عىل االلتفاف حول مـواطن الضـعف مثـل القيـام  -٣
بعمل خدمات أو تقديم مساعدات لآلخرين وأخذ املناصـب أو املواقـع القياديـة 

و والقيــام بعمــل إيجــايب يف التنظــيم االجتامعــي كالعمــل باملســجد أو الكنيســة أ 
  .الخ، والعمل  عىل اكتساب الشهرة االجتامعية أو التحدث يف االجتامعات....

كام ظهرت طريقة حديثة نسبياً لإلرشاد املهني يف جامعـة مينيسـوتا يف الواليـات 
عندما كـان  يعمـل يف ) Williamson(املتحدة األمريكية عىل يد عامل النفس وليامسون 
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زالء مراكز اإلصالح والتأهيـل ألنـه تـم تطورهـا مـع مركز اإلرشاد مع  طلبته للعمل مع ن
  ):١٩٩٤ الصامدي،( :طلبة الجامعات العاديني، وتتلخص هذه الطريقة بالخطوات التالية

أي جمع املعلومات املفضلة عن النزيل ومشكالته وتحليل البيانات التي تّم : التحليل - 

  .الحصول عليها من االختبارات واملقاييس

عملية تنظيم املعلومات وتبويبها، ثـم تلخيصـها بشـكل يعطـي معنـى  وهي: الرتكيب -

  .جديداً 

  .أي تحديد املشكلة وأسبابها وأغراضها وحجمها وشّدتها وتكرارها ومّدتها: التشخيص -

ويتضـمن تحديـد مـآل املشـكلة مـن خـالل توقعـات املرشـد حـول التطـورات : التنبؤ -

  .لته وصعوبتها وجّديتهااملستقبلية للنزيل عىل ضوء درجة تعقيد مشك

ويشمل الخطوات التي يتخذها املرشد ملساعدة النزيل يف الوصول إىل : اإلرشاد الفردي -

قرار لحل املشكلة وتتضمن الخطوات السابقة الذكر والتي من خاللهـا يجـرب 

  .البدائل والحلول

  .وتعني متابعة تطور الحالة بعد انتهاء العملية اإلرشادية: املتابعة -

عملية اإلرشاد والتوجيه املهني تتصف بعـّدة خصـائص رئيسـية مـن الواجـب  إن

مراعاتها واالهتامم بها ومنها أن عملية اإلرشاد والتوجيه املهني عمليـة تتصـف باملرونـة 

والقابلية عىل التغيري الذي يساعد املوجه يف التعامـل مـع الحـاالت الفرديـة بخصوصـية 

ية مستمرة وليست مقصورة عـىل مرحلـة واحـدة تنسجم وحالة الفرد، وهي كذلك عمل

. من مراحل الحياة اإلنسانية فهي مستمرة ما اسـتمّر اإلنسـان بالقيـام بواجبـات العمـل

وهي كذلك عملية ال تجرب الفرد عىل  اتخـاذ أي قـرار أو  القيـام بـأي عمـل فحريتـه يف 

ون منطلقـاً مـن االختيار املهني مرهونة بالفرد نفسه حيث إن قرار الفـرد يجـب أن يكـ

ذاته ومن دون ضغط أو إكراه من قبل املرشد أو املجتمع؛ ألن ذلك مينحه القـدرة  عـىل 

  .التفاعل وبالتايل تحقيق التوافق الشخيص الذي هو أساس التوافق املهني

عموماً، قد يثري القارئ هنا سؤاالً مبارشاً، كيف تواجه اإلدارة سوء تكيـف العامـل 

  مع عمله إن حصل ذلك؟
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 -ويف محاولة لإلجابة عىل هذا التسـاؤل يـذكر أن اإلجـراءات املتخـذة يف الغالـب

   :ملواجهة سوء تكيف العامل مع عمله تتجه يف أربعة اتجاهات رئيسية

اإلجراءات الوقائية يف مواجهة سوء تكيف العامل وتشمل رشوط مكان العمل ووضـع  -

يقة سري العمـل وتوزيـع سـاعاته األجهزة واألدوات واإلضاءة والتهوية والصّحية وطر

وأوقات الراحة خالل الدوام اليومي وخالل األسبوع، كام تشمل اإلجـراءات الوقائيـة 

كذلك تحديد األجور ومدى مناسبتها مع تكاليف املعيشة وأخذ ذلك بعني االعتبـار، 

وتنظيم العالقات االجتامعية يف ميدان العمل فيام يتصل بالعامـل واإلدارة والعامـل 

رفاقه، كام تشمل إجراءات اختيار العامل ملا يصلح له وتوفري فرص الرتقيـة الالزمـة و 

  .له والتدريب املناسب كذلك

إجراءات الدعم والتقوية يف مواجهة سوء تكيف العامل ، حيث تشمل هذه الفئة من  -

اإلجراءات ما تقوم به املؤسسة من أجـل متتـني الرشـوط الشخصـية للعامـل ودعـم 

واألسـاس الـذي ترتكـز . د الظروف التي ميكن أن تؤدي إىل سوء التكيفمقاومته ض

عليه هذه اإلجراءات هو زيـادة املتعـة لهـذا العامـل يف مواجهـة الظـروف التـي ال 

تستطيع املؤسسة أو غريها إزالتها وهو أساس تعتمـد عليـه  الدراسـات العلميـة يف 

امج للرتفيه وبـرامج للتوعيـة امليدان العام للصحة النفسية وتضم هذه اإلجراءات بر 

والتثقيف والتدريب وندوات مختلفة وتوفري رشوط معيشية مناسـبة وتـوفري بعـض 

الظروف لزيادة الدخل أو استعامل ما هو متوافر منه اسـتعامالً جيـداً يف تعاونيـات 

  .تلحق مبركز العمل

ت بالدراسـات اإلجراءات العلمية يف مواجهة سوء تكيف العامل، وتتمثل هذه اإلجراءا -

التـي تتصـل بصـورة .. العلمية التي تجريهـا عـادًة املؤسسـة الصـناعية أو التجاريـة

مبارشة أو غري مبارشة باملشكالت التي ميكن أن تصيب العامل خالل ساعات العمـل 

تشمل هذه الدراسات أنواعاً مختلفة مـن املوضـوعات نـذكر منهـا . أو بتأثري العمل

العمل، آثار الغبار يف صحة العامل، آثار الضجة عـىل موضوع تحليل العمل وطوارئ 

  العامل، حياة العامل خارج املصنع أو املتجر، الخالفات بني اإلدارة والعامل 



  

١٦٠ 
  

والبـّد مـن اإلشـارة هنـا أن العنايـة بالصـحة النفسـية للعامـل مـن بـني . وغريها الكثـري

  .األهداف الرئيسية التي تهدف إليها املؤسسة من هذه الدراسات

اإلجراءات العالجيـة يف سـوء تكيـف العامـل حيـث نلجـأ إليهـا يف حالـة عـدم نجـاح  -

  .اإلجراءات السابقة

  :اإلرشاد األرسي

الوالـدين  -اإلرشاد األرسي عىل أنـه مسـاعدة أفـراد األرسة) العيل ومرعي( يُعرّف 

 عـىل فهـم الحيـاة األرسيـة -وأوالدهام وبناتهام وحتـى األقـارب فـرادى أو يف مجموعـة

وتوزع األدوار فيها وواجبات وحقوق كل فرد فيهـا وذلـك لتحقيـق االسـتقرار والتوافـق 

  ).١٩٨٦العيل ومرعي، ( .األرسي وحل املشكالت التي قد تظهر يف هذه األرسة

عىل التعريف السابق وأشار إىل أن اإلرشـاد األرسي " سامرة ومنر"كام أكّد كل من 

عىل السعي بانسجام وتكيف ملا يضمن استمرار هو عملية مساعدة لجميع أفراد األرسة 

األرسة وسعادتها واستقرار املجتمع من أجل الوصول إىل صـحة نفسـية كبـرية بـني أفـراد 

األرسة ووضع أسس لبنائها عىل التعاون وفهـم أفرادهـا لبعضـهم بعضـا ووقـوفهم أمـام 

  ).١٩٩١سامرة، ( .املشكالت والتيارات التي قد تؤدي بها

األرسي مجال مهم مـن مجـاالت اإلرشـاد النفيسـ ومنـو خدمـة تقـدم إّن اإلرشاد 

لألرسة بصورة عامة حيث إن اإلرشاد النفيس دعم لألرسة وذلك لتوجيـه الـزوج والزوجـة 

نحو حياة فضىل هادئة سعيدة وتحقيق عالقات طيبة بني اآلباء واألبنـاء ثـّم بـني األبنـاء 

الصغرية من ترصفات وما يتبعهـا مـن  بعضهم ببعض، وعالج ما قد ينشأ يف هذه الوحدة

مشكالت نتيجة الفراق بالطالق أو املوت أو بسبب الغرية بني األخوين أو فـروق األبنـاء 

   .وغريها حيث إنه يف حل هذه املشاكل ضامن لسعادة األرسة وسعادة املجتمع

يذكر بعض الكتّاب واملؤلفني ومنهم مؤلف هذا الكتاب أهدافاً متعـددة لإلرشـاد 

نفيس ومنه اإلرشاد األرسي، ويرى البعض أن هذه األهـداف تكـاد تكـون خاصـة بكـل ال

مسرتشد حسب حالته وتوقعاته ويتحدث البعض اآلخر عنهـا كوحـدة، وعمومـاً فـإن أهـداف 

  . اإلرشاد النفيس األرسي تحدد وجهة كل من املرشد واملسرتشد وعملية اإلرشاد النفيس
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األرسي بتحقيق الـذات وتنميـة مفهـوم موجـب عـن  وتتمثل األهداف الرئيسية لإلرشاد

الذات عند الفرد وتحقيق التكيف بجوانبه املتعددة املتمثلة بالتوافق الشخيص والرتبوي 

واملهني والذي يؤدي يف النهاية إىل التكيـف االجتامعـي ألفـراد األرسة، كـام تعـّد عمليـة 

  اً شامالً للتوجيه واإلرشاد النفيس تحقيق الصحة النفسية ألفراد األرسة هدفاً عاماً ورئيسي

   .األرسي

إن إجراءات وأساليب اإلرشاد األرسي متعددة ومتنوعـة بتعـدد وتنـوع مشـاكلها، 

، )آدلـر(وقد جلب انتباه املؤلف هـذا املوضـوع أسـلوب وإجـراءات إرشـاد األرسة عنـد 

إرشـاد يجـري داخـل مراكـز إرشـاد الطفـل أو مراكـز ) آدلـر(حيث إن إرشاد األرسة عند 

أغلب املسرتشـدين النمـوذجيني للمركـز هـم أبـاء ). فينا(الطفل املبكرة التابعة آلدلر يف 

هــو أن ) اآلدلــري(لــديهم مشــكالت مــع أطفــالهم حيــث إن الهــدف الرئييســ للمرشــد 

الوالدين يأتون إىل املراكز من أجل اإلرشاد وليس من أجل املعالجة النفسية، فهذا يعني 

سلوك الوالدين بلغة املواقف املبارشة حيـث يالحـظ أن التغـريات  أن املرشد يتعامل مع

املبارشة يف اتجاهات الوالدين ستؤدي إىل تغري مبارش يف سلوك أطفـالهم، ومييـل املرشـد 

عند آدلر للرتكيز عـىل تحليـل ومراعـاة العائلـة ومسـاعدة اآلبـاء عـىل اكتسـاب رسـائل 

وميكن تلخيص األسلوب اآلدلـري . ضلجديدة لحل الرصاعات وتأسيس عالقات عائلية أف

   :هي, إلرشاد األرسة يف أربع نقاط

  .تتم مقابلة الوالدين واألطفال بشكل منفصل من قبل املرشد -

يؤخذ األطفال إىل غرفة األلعاب حيث تتم مراقبـة سـلوكهم وتسـجيله مـن قبـل أحـد  -

  .الباحثني

  .تتم مقابلة األطفال من قبل املرشد -

  .قابلة الوالدين ومراقبة األلعاب ويقدم توصياتهيقوم املرشد مب -

ويجب مالحظة أن املرشد يقوم مبقابلة الوالدين واألطفال يف إطار جمعي يضم 

عائلتني أخريني، والهدف من هذا هو تعليم الوالدين من خالل مناقشة مشكالتهم يف 

  .املجموعة
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م للمشكالت إن الهدف األويل للمقابلة هو معرفة ما هي أهدافهم وتصوره

وبعد مغادرة األطفال يتم استدعاء الوالدين إىل الغرفة ويدخل مدير غرفة األلعاب إىل 

بذلك لتوضع  املجموعة أيضاً ويقدم لهم تقريراً عن مشاهدته ألطفال اآلباء املعنيني

سلوك األطفال آلبائهم داخل غرفة األلعاب ويصف لهم يف التقرير كيفية لعبهم 

فال اآلخرين، ويقوم املرشد بعد ذلك بسؤال اآلباء عن مدى تطابق وتفاعلهم مع األط

هذه التقارير مع معرفتهم بأطفالهم، ومن خالل تقرير مدير غرفة األلعاب فإن املرشد 

يبدأ بوضع األمور يف نصابها وذلك من خالل وضع فرضية تجريبية تتعلق بأسباب 

رد فيها، وهكذا إىل أن يتم مشكالت العائلة بحيث يكون الرتكيز عىل أهداف كل ف

   .تحقيق الهدف الرئييس يف إرشاد األرسة والتخلص من املشاكل التي يواجهونها

قبل الختام يف الحديث والخوض يف اإلرشاد األرسي وأساليبه، رأى املؤلف هنا 

رضورة اإلشارة إىل أهم املبادئ واالفرتاضات التي يستند إليها املرشد النفيس يف مجال 

   :د األرسياإلرشا

إن املسرتشد ميثل نظام األرسة كله فمشكلته ليسـت فرديـة وإمنـا هـي أرستـه وتعتـرب  -

مشكلة األرسة بأرسها فإذا كان عند املسرتشد مشكالت خاصة به فإنه يعالج بشـكل 

فردي ومن ثّم مع األرسة كام أنه مـن املمكـن أن يعـالج املعـالج األرسي الفـرد مـن 

  .عالجة فردية إذا اقتىض األمر ذلكخالل أرسته ثم يعالجه م

يجب أن يكون لدى كل معالج أرسي نظرية أساس نظري علمي وخطوات يستند  - 

إليها ويعتمد عليها يف عالج األرسة ويجب أن يتوفر يف املرشد القدرة والتدريب 

  .والخربة الكافية عىل إدارة الجلسات وإحداث التغيري يف األرسة

ي مالحظاً موضوعياً يف فهمه وتعاملـه مـع نظـام األرسة، وأن ال أن يكون املعالج األرس  -

  .يتعاطف مع أي شخص يف األرسة أو ينحاز إليه

عدم إغفال املرشد ملراكز القوى يف األرسة وطرق اتصـالها ونظامهـا عنـد رسـم الطـرق  -

  .العالجية

عـاالت األرسيـة تضمني األطفال يف عملية اإلرشـاد األرسي ألنهـم يظهـرون االتصـاالت واالنف -

  .الّرسية التي مييل الكبار إىل إخفائها والتي تصلح ألن تكون محتوى املناقشة
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  .اعتبار األفراد الشاذين يف األرسة جزءاً من نظام تلك األرسة -

  .تحديد التغريات التي يرغب أفراد األرسة يف إحداثها يف شخصياتهم و تفاعالتهم -

  .رسة مبشاكلها و مساعدتها عىل التغيريرضورة تبصري املعالج األرسي لأل  -

  .يجب أن يكون املعالج األرسي قيادياً وواثقاً من نفسه مستقالً وعفوياً  -

  .التعامل مع ظاهرة التحويل أثناء العالج -

العـزة،  . (التعاقد عىل تحديد عدد الجلسات وأوقاتها وأهدافها وتكلفتهـا حتـى تنتهـي -

٢٠٠٠.(  

  :إرشاد األطفال

يف مؤلفـاتهام بـأن عمليـة إرشـاد ) العـيل ومرعـي(و) سـامرة ومنـر(من  يؤكد كٌل 

األطفال هي عملية مساعدة األطفال عىل النمو بشكل متكامل وشامل وحل مشكالتهم 

التي يتعرضون لها خالل مـراحلهم املختلفـة مـن منطلـق أن للطفولـة حاجـات نفسـية 

خـالل منـوهم وخـالل الفـرتات  يجب إشباعها حتى توفر منواً سـليامً لهـم، وأن األطفـال

الحرجة التي ميّرون بها يتعرضون لبعض املشكالت وعليه فـإن الهـدف الرئييسـ إلرشـاد 

   .األطفال هو مساعدتهم يف تحقيق منو سليم متكامل وتوافق أرسي

إن عملية إرشاد األطفال عملية ثقافة حيث تنبع من أهمية الطفولة بحـّد ذاتهـا، 

مية بالغـة يف حياتـه؛ فمـن خاللهـا ينشـأ الفـرد عـىل عـادات حيث إن لطفولة الفرد أه

السلوك ورسم أهدافه واتجاهاته ومنط حياته وأسلوبهام، وإىل حـّد كبـري تلعـب دوراً يف 

إن خـربات الطفولـة لهـا أهميـة . اختياره فيام يعد من املراحل للزوج أو الزوجة واملهنة

للسـلوك السـوي أو غـري السـوي؛ ومـن بالغة ملا لها من دور يف تكيف األفراد وتعلمهم 

املتعارف عليه أن شخصية الطفل يف كربه هي مجموعة الخربات التي مير بهـا يف صـغره 

يعّد من عوامل نجاح الفرد األساسـية يف ) وقايئ(لذلك فإن تفادي املشكالت وهي بدايًة 

   .حياته املستقبلية

ال يف منوهم والتـي تحتـاج إىل املشكالت التي تواجه األطفوإذا أردنا الخوض يف أبرز 

: إرشاد فإننا البّد من ذكر ثالثة أنـواع هـي األبـرز مـن بـني املشـكالت التـي تـواجههم؛ وهـي

مشكالت تتعلق بالنمو الجسمي للطفل كاضطرابات الغذاء واإلخراج والتقيؤ وفقدان الشهية 

  اللغة  وغري ذلك مثل اضطرابات النوم؛ أما النوع الثاين فهو يتعلق باضطرابات
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كاضــطرابات الكــالم واللجلجــة والتأتــأة؛ أمــا النــوع الثالــث فهــي أكرثهــا شــيوعاً 

وتتضمن مشكالت تتعلق بالنواحي النفسية السلوكية كالخجل والبكاء ونويات الغضـب 

  ).١٩٩١سامرة، . (ومخالفة النظام وغريها الكثري

ع املـراهقني تستخدم يف إرشاد األطفال كثري مـن األسـاليب الفنيـة املسـتخدمة مـ

والكبار البالغني، فاملرشد النفيس ينبغي أن يفهم الطفل وحاجاتـه ويحرتمهـا وأن يعـرف 

كيف يقيم معه عالقة طيبة وكيف يتبادل معه األفكار سواءاً كان باالتصـال اللفظـي أم 

عـادًة مـا يكـون االتصـال مـن ) من التاسعة فأقل(إّن صغار األطفال . عن طريق اللعب

واللعب ال يشكل عالجاً بقدر ما هو وسـيلة لالتصـال والتواصـل معـه، إذ خالل اللعب، 

يساعد الطفل عىل مناقشة توتراته ورصاعاته وتعلم سلوك أكرث فاعلية وإنتاجية ويزيـد 

فقـد يطلـب منـه أن . من قبول الطفل لذاته واحرتامه لها وإخراج االنفعـاالت املختزنـة

س والدمى أو أن يلعب بالصلصال أو الطـني يرسم أو يلعب مبجموعة متنوعة من العرائ

وعمومـاً فـإن اللعـب يصـنف إىل صـنفني . الخ من أنواع اللعب الهادفـة املختلفـة.....أو

كعالج وأسلوب إرشادي لألطفال؛ العـالج باللعـب املوّجـه حيـث يقـوم املرشـد باختيـار 

. قواعد اللعبةاللعب التي سيلعب بها الطفل خالل الجلسة باإلضافة إىل تحديد املرشد ل

اللعـب ويـرتك املرشـد لـه ) الطفـل(أو قد ال يفرتض أية فروض أو قيود فيقـوم باختيـار 

  .حرية الترصف والسـلوك حيـث يطلـق عـىل هـذا األسـلوب عـالج اللعـب غـري املوّجـه

  ).١٩٨٩الروسان، فاروق، (

ى أّما إذا أردنا الحديث عن خدمات إرشاد األطفال فهي غالباً ما تقدم فـيام يسـم

مبراكز وعيادات إرشادية لألطفال؛ ومن هذه املراكز ما يوجد يف املدارس العادية، حيـث 

تركز خدمات إرشاد األطفال عادًة عىل مجموعـة مـن القضـايا كتـوفري جـو نفيسـ آمـن 

مناسب للنمو السوي، وعالج مشكالتهم اليومية التـي تـم ذكرهـا سـابقاً؛ ومنهـا كـذلك 

السليمة ومهارة العناية بذاته واملحافظـة عليهـا، وتقـدم تعليم الطفل العادات الصحية 

كـام ميكـن أن   -كام ذكـر سـابقاً -اإلرشاد باللعب : مثل هذه الخدمات بطرق كثرية منها

    .تقدم يف إطار جامعي وهو ما يسمى اإلرشاد الجامعي لألطفال
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  مشكالت العالقة مع جامعة الرفاق

  والعزلة االجتامعية

فالطفل منذ والدته وتخطيه مرحلة الطفولة املبكرة . تامعياإلنسان بطبعه اج

ودخولـه املدرسة يسعى جاهداً إىل التفاعل والتعرف إىل كل ما حوله، فيحاول جاهداً 

فيتعرف عىل . التفاعل مع البيئة االجتامعية واملدرسية داخل املدرسة والصف أو خارجها

ثم إىل زمالئه الذين بجواره والذين  زميله يف املقعد بجواره ومن ثم إىل أستاذه ومن

ومع مرور األيام . خلفه وهكذا إىل أن يتم التعارف بينه وبني جميع زمالئه يف املدرسة

واستمرار التفاعل وتخطي التغريات التي تصاحب الطفل يصل إىل مرحلة يقوم بها 

ني ن األصدقاء واألشخاص املفضل الطفل بدور تفاعيل ضمن مجموعة األفراد فيكوّ 

بالنسبة له ليشكل ما يسّمى  بجامعة الرفاق،  فيشكل معهم فريق كرة القدم 

ويشكلون معه رفاق الرحالت والتنزه والرتفيه وما إىل ذلك من أشكال االلتزام مع 

  .الجامعة

إال أن الفرد يف جميع مراحل حياته ويف مختلف التغريات التي تصاحب هذه 

طريقه من عوائق ومشكالت إن كانت جسمية مرضية املراحل البّد وأن ميّر مبا يعرتض 

  .الخ....أو اضطرابات انفعالية وجدانية أو أرسية أو

إن الطفل يسعى جاهداً عىل الحرص واملواظبة يف أن يكون أحد أفراد مجموعة 

الرفاق املخلص واملنتمي فكراً وعمالً ألصدقائه، فيقلدهم ويقلدونه، يدخل معهم يف 

لقوانني، فيهرب معهم خالل الحصص الدراسية من املدرسة املشاجرات ويخالف ا

وذلك . الخ...ويشاغب معهم أثناء الحصة ويعتدي عىل فالن ويهزئ فالن ويشتم فالن

) مجموعة الرفاق(حتى يكون جانباً إلعجابهم وليكون يف نظرهم أحد أفراد الرفاق 

ذا املجال سنتناول املنتمي الشجاع املخلص لصفات وأخالق وسلوكيات جامعته، ويف ه

  .أبرز املشاكل التي يواجهها الطفل يف عالقته مع مجموعة الرفاق

مشكلتا العالقة مع : لذلك سنتعرف ألهم مشكلتني من هذه املشكالت وهام

  .  جامعة الرفاق يف العدوانية؛ ومشكلة العزلة االجتامعية
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  :مشكالت العالقة مع جامعة الرفاق

أكرث من مجرد أفراد يتصادف وجودهم يف ) الرفاقمجموعة (إن جامعة األقران 

فجامعات الرفاق تتكون من أفراد متفاعلني مع ..... نفس املكان ويف نفس الوقت

بعضهم البعض، ولها أهداف ومعايري مشرتكة، كام أن جامعة الرفاق يجب أيضاً أن 

وامل تؤثر وهناك عّدة ع. يكون لها قادة وأتباع ورمبا يكون هناك تقسيم للعمل كذلك

عىل التقبل االجتامعي للطفل يف جامعة األقران كالنضج االجتامعي والجنس والطبقة 

االجتامعية، ومن ثم تلعب جامعة الرفاق دوراً هاماً يف النمو االجتامعي للطفل وعملية 

التطبيع االجتامعي من خالل التوحد باألقران والتعلم االجتامعي وتعلم األدوار، فيكون 

أن االلتزام لجامعة الرفاق يزداد ) بياجيه(مرجعاً لحقيقة الطفل عن ذاته، ويشري األقران 

يف مرحلة الطفولة ثم ينحرس تدريجياً عندما يكتشف املراهق نظرة الرادين إىل القواعد 

ومعايري هذه الجامعات، ويف صدد هذا املوضوع البّد من اإلشارة إىل أن العالقة مع 

الجتامعي معهم ينتج عدداً من املشاكل والتي يطلق عليها جامعة الرفاق والتفاعل ا

  ).٢٠٠٠قناوي، . (الباحثني مبشكالت العالقة مع جامعة الرفاق

إن بذور االنصياع لضغوط الرفاق توجد يف االعتامد األول للطفل عىل األم، وكلام 

اق فخرياً كرب الطفل زادت حاجته لالنتامء إىل اآلخرين حيث يصبح االنتامء لجامعة الرف

وحثياً واالبتعاد عنهم فيه عقوبة؛ فيتمّحص الطفل معايري جامعة الرفاق ثم يحكمها يف 

  .نفسه

ِوإذا أردنا أن نتعرف بشكل عام عىل مشكالت العالقة مع مجموعة الرفاق 

تلك املشكالت التي تنتج بسبب الخالفات والتنافس بني األقران ومن : كتعريف فهي

  .العدوانية والعزلة االجتامعية: ي تنشأ عن العالقة مع الرفاقأهم تلك املشكالت الت

مديراً ) ٢٠(وإن نتائج أحد االستفتاءات التي تّم تطبيقها عىل عينة شملت  

اختريوا بطريقة عشوائية من  - )١٩٩٦(والتي قام بها عبد القادر  - ومعلامً ومرشداً تربوياً 

رت أن أكرث مظاهر السلوك العدواين مدارس حكومية للذكور يف مدينة عاّمن، أظه) ٥(

الرضب باأليدي واستخدام أدوات حاّدة، : يزداد توتره يف البيئة املدرسية هي عىل التوايلالذي 

  والسّب، والشتم، والتفّوه بألفاظ بذيئة، وإتالف أثاث املدرسة، وتخريب ممتلكاتها، وقطع 
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خلقياً، واالستهزاء باآلخرين الطريق عىل اآلخرين واعتداء الطالب الكبار عىل الصغار 
وتحقريهم واالعتداء عىل ممتلكاتهم، واالعتداء عىل املعلمني بالتربير والوعيد والشغب 

داخل املدرسة وتعمد اإلخالل بنظامها، حيث ذكر جميع أفراد العينة أن السلوك 
العدواين زاد يف السنوات العرش األخرية من حيث الزيادة املطردة يف عدد الطالب 

  ).١٩٩٦أبو عبيد، ( .العدوانيني ودرجة تكرار حدوث السلوك العدواين
عندما يشعر الطلبة باإلحباط ميكن أن تصدر عنهم سلوكات تتميز بالعنف 

واملشاركة أثناء الحصة أو خارج املدرسة بشكل عام، وذلك تعبرياً عن الغضب وعدم 

ظ النابية ومتزيق الدفاتر والكتب الرضا، كالنقد الجارح للزمالء وتبادل الشتائم أو األلفا

وإتالف املقاعد الصفية، وقد يكون ميل الطلبة إىل جذب االنتباه للطالب العدواين أو 

التقليد أو الجو التنافيس العدواين أو اتجاهات الطلبة السلبية نحو املادة الدراسية أو 

العدوانية داخل املعلم أو الصف أو املدرسة بشكل عام أو صعوبة املادة؛ أحد أسباب 

   .املدرسة عموماً وداخل الصف والحصة الدراسية بالذات

إن اإلحباط هو شعور باالضطراب االنفعايل نحّس به عندما تعرتض عقبة ما 

طريق إشباع إحدى حاجاتنا أو تحول دون تحقيق هدف نصبو إليه، بحيث يؤدي إىل 

ك العدواين الذي يؤدي مام يزيد من إمكانية حدوث السلو  - الغضب - حالة انفعالية

 - هذا من جهة - بدوره إىل تحقيق حّدة الغضب والتخلص لو جزئياً من مشاعر اإلحباط

عديدة ألنها تشري إىل عدة  تومن جهٍة أخرى إن تعابري ضخمة مثل العدوان إشكاليا

نشاطات مختلفة، حتى أن بعض العلامء يبالغ فيجعل العدواين ينطوي عىل جوانب 

جميعاً وعىل املحاوالت التي يبذلها الفرد ليتمكن من بيئته وبهذا ال  السلوك الكفاحي

نرص العيل، ( .يكون العدوان بناء فقط بل يعترب أيضاً مظهراً أساسياً من أجل البقاء

١٩٨٦.(  

االسـتجابة التـي تكمـن وراء الرغبـة يف إلحـاق : ميكننا تعريف العدوانية عىل أنها

جتامعـي غـري سـوي يهـدف صـاحبه للسـيطرة عـىل األذى والرضر بالغري وهـي سـلوك ا

اآلخرين وهي ميل أو رغبة نحو التدمري، وقد تكون مبارشة عىل األفراد أو عىل الذات أو 

غري مبارشة كام هو االعتداء عىل املمتلكات الخاصة لشخص آخر، وقـد تنـتج العدوانيـة 

أن  حثني يجمعون عىلإن معظم البابسبب االستفزاز أوالً حل السيطرة عىل الرفاق، حيث 
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العدوانية تختفـي وراء واحـدة أو أكـرث مـن األمـور مثـل؛ مـا يالقيـه الطفـل مـن فشـل 

وإحباط مستمٍر وكبت دائم يف حياته املنزلية أو املدرسية وذلك ملـا يحّسـه الطفـل مـن 

كراهية الوالدين أو املعلمني له أو بسبب الشعور بالنقص النفيس أو التحصـيل الـدرايس 

سـامرة، ( .مي أو بسبب تشجيع أحد أفراد السلطة للطفل عىل سلوكه العـدواينأو الجس

١٩٩١.(  

كل سلوك نشـط فّعـال تهـدف العضـوية : هناك تعريف واسع للعدوان حيث إنه

وبهذا املعنى الواسع يشمل العدوان كل . من ورائه إىل سد حاجاتها األساسية أو غرائزها

رج املؤكـدة للـذات السـامية وراء سـد حاجـات الفعاليات اإلنسانية املتجهـة نحـو الخـا

الشخص األساسية أكانت هذه الحاجـات مـن بـني حاجـات الجـنس والبنـاء والتملـك أم 

   .كانت غريها

إن العـدوان يظهــر يف عــدد مــن األشــكال ويوجـد لــدى األفــراد كــام يوجــد عنــد 
وهو يبـدو عـىل شـكل انـدفاع هجـومي يصـبح معـه ضـبط الفـرد لنوازعـه . الجامعات

لداخلية ضعيفاً وينطوي عىل اإلكراه، أو اليقـاع األذى بشـخص، أو موجـود يف يشء مـن ا
إنه سلوك تفرسه عدة عوامل متعددة مـن بينهـا األغـراض التـي ترمـي . األشياء الجامدة

إليها، فإذا فوضنا هذه األغراض رأينا أنها تسمح أحياناً بأن تقول برضورة وجود حّد مـن 
ه من أجل تكيفه، وإن تخطي هذا الحّد يتجه بالفرد نحو مـا العدوان عند الشخص يلزم

إال . وإذا فحصنا العوامل وجدناها كثرية أو وجدنا اإلحباط وراءها. هو ضار له ولآلخرين
أن ذلك ال مينع من أن يوجد بني املشتغلني يف ميادين علـم الـنفس مـن يعتـرب العـدوان 

ناك تـرابط عـاٍل بـني اإلحبـاط والعـدوان مظهراً من مظاهر الغرائز األساسية وإذا كان ه
فإن ذلك ال مينع من االنتباه إىل توقع العقاب ومكانته من العدوان، واىل مكانـة تحويـل 

ثـم أن للعـدوان عـدداً مـن . العدوان من فهم شدة النـزوع العـدواين وتطـوره وتطهـريه
لتـي تنطلـق منهـا، األشكال أو األنواع يظهـر فيهـا ويختلـف النظـر عليهـا بـاختالف الزاويـة ا

وينطوي العدوان عىل عدد من األشكال الشاذة ومن أجل ذلك نراه يحتـل مكانـة هامـة مـن 
   .دراسة الفرد والدراسات االجتامعية

تعتمد طريقة عالج السلوك العدواين وتعديله عـىل املبـادئ أو األسـس النظريـة التـي 
بطبعـه، تسـيطر عليـه غريـزة  يف ضـوئها؛ فـإذا اعتربنـا أن اإلنسـان عـدواينيفرس العـدوان 

  العدوان فإن ذلك يستدعي تحويل الطاقة العدوانية وترصيفها إىل مجاالت مفيدة ومقبولة
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أما إذا نظرنا إىل العدوان عىل أنه محصـلة لظـروف البيئـة االجتامعيـة . اجتامعياً  
فهذا يتطلب تغيري تلك الظروف بهدف إيقاف العدوان أو التقليل منه، وسوف نتحـدث 

بعض أساليب وإجراءات تعديل السلوك العدواين التـي ميكـن للمرشـدين الرتبـويني  عن
   :)١(واملعلمني واآلباء تطبيقها عىل األطفال العدوانيني يف البيت واملدرسة

ويعني إيقاف املعززات التـي تتبـع ظهـور السـلوك غـري املقبـول أو إلغائهـا، : اإلطفاء -أ

ـوط التـي ووفقاً لهذا يتم التخلص مـن هـذا السـ لوك غـري املقبـول بسـحب الرش

تعززه، وتزداد فعالية هذا األسـلوب عنـدما يقـرتن بتعزيـز االسـتجابات املرغوبـة 

  .اجتامعياً 

ويقوم هذا اإلجراء عىل أساس نقل الطفل مـن البيئـة أو املوقـف : العزل أو اإلقصاء -ب

الحصول الذي حدث فيه العدوان مبارشة لفرتة زمنية محددة، بهدف حرمانه من 

عىل التعزيز اإليجايب الذي يرتتـب عـىل القيـام بهـذا السـلوك حيـث يكـون هـذا 

األسلوب أكـرث فعاليـة عنـدما يقـرتن اسـتخدامه بـالتعزيز عنـدما يظهـر األطفـال 

  .العدوانيني استجابات مرغوبة

ويعني فقدان الطفل لجزء من املعززات التي حصل عليها الطفـل : تكلفة االستجابة -جـ

نتيجة قيامه بالسلوك العدواين يؤدي إىل خفض هذا السلوك لديه ويتطلب سابقاً 

  .تطبيق هذا األسلوب اقرتانه بأساليب أخرى مثل العقاب والتعزيز والتفاضيل

ويشمل هـذا اإلجـراء تنبيـه الطفـل بعـد قيامـه بالسـلوك العـدواين : التصحيح الزائد -د

من هذا السـلوك وإعـادة الوضـع  وتذكريه مبا هو مقبول وإزالة األرضار التي تنتج

  .إىل أفضل مام كان عليه سابقاً 

ويعني تعزيز الطفل عند امتناعه عـن القيـام بالسـلوك العـدواين : التعزيز التفاضيل -هـ

  . التعاون مثالً -وكذلك عند تأديته سلوك نقيض السلوك العدواين

  : العزلة االجتامعية

عون عن املشاركة بفعالية يف األنشـطة يفتقر بعض الطلبة إىل الثقة بالنفس فيمتن

الصعبة علـيهم بـدون حـل  يف دفـاترهم دون أن يسـألوا الصفية، ورمبا تركوا بعض األسئلة 

املعلومـات  وقد يغفل أو يتغافل عن هـذه الفئـة العـدد مـن. املعلم أو حتى زمالءهم عنها

                                                 
  .٤١تعديل السلوك، ص ، برامج يف)١٩٨٨(وزارة الرتبية والتعليم، قسم اإلرشاد الرتبوي )  ١(
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خوف والحـرج ألنها تحتاج إىل وقت وجهـد وصـرب يف التعامـل معهـا؛ إذ إنهـا تشـعر بـال

والحساسية الشديدة من الزمالء واملعلمني إن أخطأ يف اإلجابة، لذا فهي  تؤثر يف العزلـة 

   .الفردية وتتجنب ما أمكن العمل مع الزمالء أثناء القيام باألنشطة الصفية

ويجد بعض األطفال أن االنسحاب إىل عاملهم أسـهل مـن مواجهـة الواقـع عنـدما 

، ويشكل االنعزال بهذا املعنى وسيلة يدافع الطفـل فيهـا عـن يكون هذا الواقع غري سار

نفسه ضد وقائع الحياة املحيطة غـري املقبولـة، إنـه يخلـق عـوامل خياليـة بديلـة يبعـث 

إن جميـع األطفـال تقريبـاً ينقسـمون يف هـذا النـوع مـن . االنشغال فيها عـىل الرسـور

الطفــل الحيــاة الداخليــة االنســحاب يف أوقــات معينــة وملــدة محــدودة، أمــا إذا فّضــل 

والخيالية عـىل الحيـاة الواقعيـة، طيلـة الوقـت تقريبـاً، فـإن حالتـه تسـتدعي الدراسـة 

إن من بني أسباب عزلة الطفل قد يسبب اآلباء واألمهـات أنفسـهم . والتحليل واملعالجة

االنعزال االجتامعي عند أطفالهم؛ ففي املواقف االجتامعية قد يشعر الطفل بأنه محـط 

نظار، فإن كان الوالدان يفتقران إىل اللباقة واملهارات االجتامعيـة سيفشـلون يف دعـم األ 

األمناط السلوكية املناسبة عند أطفالهم، بسـبب مجـاراة األوضـاع االجتامعيـة املختلفـة 

وقـد  يكـون الطفـل . فينسحب األطفال إىل موقفهم وإىل سـلوكهم املتسـم باالنسـحاب

كـام يف حالـة املهـاجرين،  -مثالً -باب أخرى، كالطفل الغريبعديم األصدقاء منعزالً ألس

وقد يتمركز بعض األطفال حول ذواتهم بشكل مبالغ فيه، فينفـر عـنهم بـاقي األطفـال، 

   .كام أن الخجل هو واحد من أكرث أشكال االنعزال االجتامعي شيوعاً بني األطفال

ة االجتامعيــة مــن هنــا، نســتطيع أن نعــرف مــام ســبق مــا هــو املقصــود بالعزلــ

؛ عدم مشاركة الطفـل أقرانـه بالنشـاطات االجتامعيـة املختلفـة أو املتمثلـة )االنعزال(٠

حيـث إن أسـبابها قـد تعـود بشـكل عـام إىل أسـباب شخصـية ..... باأللعاب أو غري ذلك

تتصل بالفرد كوجود إعاقة أو غري ذلك وأساليب التنشئة االجتامعية الخاطئة أو اختالف 

  .جتامعية بني األفرادالطبقات اال 

إن العزلة االجتامعية هي شكل متطرف من االضطراب يف العالقـات مـع الرفـاق، 

فعندما ال يقيض الطفل وقتاً يف التفاعل مع اآلخرين تكون النتيجـة عـدم حصـوله عـىل 

  تفاعل إيجايب كاٍف، فمثالً األطفال الخجولون يرغبون عادًة يف العالقات االجتامعية 



  

١٧١ 
  

والت إلقامتها؛ إال أن العزلة االجتامعيـة اسـتجابة أكـرث شـدة حيـث ويبذلون محا

يسعى األطفال إىل تجنب اآلخرين؛ وإذا أردنا الحديث عـن املشـكالت الهامـة لألطفـال 

املنعزلني فهم ال يجدون فرصاً كثرية للـتعلم االجتامعـي، إذ تعـوزهم عـىل نحـو متزايـد 

وبعـض األطفـال يكونـون منعـزلني عـن . رينالخربات واملامرسات املمثلة باالتصال باآلخ

كل شخص آخر بال استثناء بينام يكون العضو قادراً عىل إقامة عالقات اجتامعية حسـنة 

نسبياً مع الزمالء، أو األطفال األصغر أو األكرب سناً، أو مع الراشـدين، وال ميتلـك األطفـال 

فـرتات زمنيـة طويلـة، مـع أن املنعزلون فرصاً لتطوير صداقات تتطلب انفتاحاً متبادالً ل

الصداقة الوثيقة تتعمق عن طريق املشـاركة املسـتمرة والتـي ال تكـون ممكنـة عنـدما 

   .يكون الفرد وحيداً معظم الوقت

  أسباب العزلة الرئيسية

  .للعزلة أسباب مختلفة نذكر منها ما لها دور فّعال يف إيجادها

ز السـلوك االنسـحايب عنـد الطفـل منـذ إن الكثري من األرس تعـز : التنشئة االجتامعية -١

الصغر، العتقادها أن هذا يشـري إىل هدوئـه أو أن يكـون األهـل املحيطـون بهـذا 

الطفل ميثلون السلوك االنسحايب مام يؤدي بالطفل إىل تقليد هذا السلوك أو رمبا 

تلعب البيئة املحيطة بهذا الطفل دوراً يف انطوائه وسلبيته، من خالل نيله القبول 

  .التشجيع؛ إذ إن االنطواء يعّد طاعًة وامتثاالًو 

إذ يظهر أثرها يف مرحلة املراهقة ونجاحه عند الفتيـات اللـوايت : التغريات الجسامنية -٢

  .تظهر عليهن التغريات الجسامنية مبكراً فتملَن إىل العزل واالنطواء

ر الـذي يـؤدي إىل عدم كفاية إمكانات البيئة يف إشباع الحاجات النفسية للطفل األمـ -٣

أن يكون للطفل عامله الخاص به يقيمه يف خياله ويشتق منه إشـباعاً ال يتـوفر يف 

  .العامل الواقعي

مثل القرس املفرط أو تشوهات يعاين منها الطفل أو أي مشـاكل : الصفات الجسامنية -٤

  .صحية أخرى، مام يؤدي به إىل عزلته عن أقرانه لشعوره باختالفه عنهم
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من اآلخرين حيـث إنـه سـبب قـوي للوحـدة إذ يـؤدي أساسـاً إىل الرغبـة يف  الخوف -٥

الهرب من املشاعر السلبية عن طريـق تجنـب اآلخـرين فيصـبح التفاعـل تلقائيـاً 

  .مبثابة األمل النفيس له

  .رفض املهارات االجتامعية إذ ال يعرف كيف يقيم عالقات مع اآلخرين -٦

  . من إطار التنشئة االجتامعية الخاطئةرفض الوالدين للرفاق وهذا يقع ض -٧

وللمعلم وللمرشد دوراً مهـامً يف عـالج سـلوك الطفـل االنعـزايل، وللمرشـد الـدور 

الرئييس؛ إذ إن ملقابلة الطالب وتحديد املشكلة من قبل املرشد لـه دور هـام يف اختيـار 

ع السـلوك اسرتاتيجية العمل املناسبة للحالة، وهنـاك اسـرتاتيجيات عديـدة للتعامـل مـ

االنسحايب، وعليك كمرشد اختيار األسلوب املناسب لحالة الطالـب املحـّول مـن املعلـم؛ 

  :ومن هذه االسرتاتيجيات ما ييل

تدريب الطالب عىل املهارات االجتامعية والتفاعل االجتامعـي؛ مبـا أن أهـم مظـاهر  -١

عيـة املشكلة هي عجز الطالب عن االتصال مـع اآلخـرين وإقامـة عالقـات اجتام

فعالة، فإن هذه االسرتاتيجية يقوم عىل أساس تعليمـه مهـارات االتصـال وكيفيـة 

  :إقامة عالقات مع اآلخرين ويف هذه الحالة ميكن اتباع ما ييل

  .إعطاء تعليامت -أ

  .تقديم مهارات -ب

  .النمذجة -جـ

  .تكرار السلوك وتقديم معلومات -د

الطفـل الـذي يهـرب مـن وهناك أسلوب عكس الدور وذلك، بـأن تقـوم بـدور 

  .املواقف يأيت دور الطفل الواثق من نفسه

العالج باللعب، من خالل اللعب يعرب الطفـل عـن نفسـه ويفهـم العـامل مـن حولـه  -٢

  ويّنمي مهارات اجتامعية وعقلية تتيح له التفاعل مع األقران كـام ميكـن إعطـاؤه 

ف، وذلـك بالتعـاون نشاطات من خالل اللعب يشاركه فيها األقران يف غرفـة الصـ

  .مع املعلم
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العالج من خالل تدعيم الثقة بـالنفس وتقبـل الطفـل وعـدم تهديـده؛ حيـث يقـوم  -٣

اآلباء واملعلمون بتدعيم ثقة الطالـب بنفسـه مـن خـالل إعطائـه مهـامت يقـوم 

بإنجازها يف وقت محدد وتعزيزه إيجابياً عىل هذا اإلنجـاز، مـع االنتبـاه إىل عـدم 

  .بغريه من أقرانه أي مراعاة الفروق الفردية بني األطفالمقارنة الطالب 

تقليل الحساسية؛ ميكـن لألطفـال أن يتعلمـوا املواقـف االجتامعيـة ليسـت مخيفـة،  -٤

وذلــك عــن طريــق االســرتخاء الــذي ميكــن الطفــل أن يتخيــل نفســه وهــو يقــوم 

جربتـه بخطوات مل يكن قادراً عىل القيام بها، ويأيت بعد تخيـل السـلوك فيجـري ت

عىل أرض الواقع عىل نحو تدريجي، مام يقلل من مشاعر الطفل السلبية املقرتنـة 

  .بالتفاعل االجتامعي

التفكري اإليجايب؛ حيث أطلب من الطفل أن يفكر بالنقاط اإليجابية لديه ويكتبهـا يف  -٥

  .قامئة ويكررها لنفسه عدة مرات

ويطلب من املعلم عدم توجيـه النقـد تعزيز الطفل إيجابياً عىل التفاعل االجتامعي،  -٦

أو التهديد يف حالة السلوك االنسحايب وأن ميتدح الطفل أثناء وقوفه مع اآلخـرين 

  .ومواجهته للمواقف

مع األخذ بعني االعتبار عدم إغفال دور األهـل مـن خـالل اللقـاءات مـع املرشـد 

  ).١٩٨٩داوود ونزيه، . (والنرشات

  التحصيل الدرايس والعادات الدراسية الخاطئة املشكالت التي تتعلق بالدراسة و 

إّن عملية التعلم والتعليم عملية مستمرة ومتواصلة مع استمرار حياة  الفرد منذ 

والطفل يف املدرسة يف املرحلة األساسية يواجه الكثري مـن املشـاكل . الوالدة وحتى املوت

الخاصـة لفـرد معـني و ) يعـاين منهـا جميـع الطلبـة(والصعوبات العامة لجميـع الطلبـة 

  ).خاصة بالفرد أو الطفل(

وجميعنا يعرف أثناء الدراسة سواء أكان يف املدرسة أو الجامعة أننا نواجه الكثـري 

من العوائق التي تؤثر يف عملية التعلم والتعليم، سواء أكانت عوائق ومشاكل نفسية أو 

لتحصــيل الــدرايس اجتامعيــة أو دراســية أو تحصــيلية، والتــي تلعــب دورهــا الهــام يف ا

  .واألكادميي
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تعترب بعض هذه املشاكل ذات مصدر شخيص والتي هي سلوكات يقوم الفرد بهـا 

ومن بـني هـذه املشـكالت؛ مشـكلة تـدين . تؤثر عىل عملية تعلمه وبالتايل عىل تحصيله

الدافعية للتحصيل والـتعلم ومشـكلة العـادات الدراسـية الخاطئـة؛ إذ يعتـرب مـن أهـم 

  .يواجهها الطالب أثناء مراحل تعليمه األكادميياملشاكل التي 

إن سلوك اإلنسان يف أي موقـف مـن مواقـف الحيـاة معقـد  للغايـة ولـيس مـن 

السهل فهمـه وتحليلـه؛ والتـدريس بشـكل عـام ويف أساسـه التحصـيل اسـتثارة للـتعلم 

لم وتوجيه له تتوقف قيمتها عىل مدى استثارتها لدى الطالب، وكام نعلم أن عملية التع

هي نشاط ذايت وطبيعة نشاط املتعلم هي أهم املشـكالت يف العمليـة الرتبويـة؛ ولكـن 

إذا حسن توجيه دوافـع الفـرد بحيـث يظـل نشـطاً فإنـه يسـتطيع التغلـب عـىل هـذه 

  .املشكالت

يف هذا القسم من الكتاب سيتناول املؤلف أبرز املشكالت التي تؤثر عىل العملية 

سلوك نحو التعلم ولكنه سلوك ذايت خـاطئ مثـل العـادات الرتبوية؛ حيث يعترب بعضها 

الدراسية الخاطئة، ويعتـرب بعضـها اآلخـر نتيجـة ألسـباب بيئيـة وشخصـية تعمـل عـىل 

مام يؤدي إىل إحداث مشكلة تسمى مبشكلة  -بشكل عام) الفرد(تنشيط نشاط الطالب 

شـكلتني وملـدى لـذلك وألهميـة هـاتني امل. تدين الدافعية الدراسية والتحصـيل الـدرايس

  .تأثريهام عىل الفرد وعىل تحصيله سوف نتحدث عنهام بيشء من اإليجاز 

  :تدين الدافعية للتحصيل الدرايس والتعلم والدراسة

يواجه املعلم بعض الطلبة الذين يكرثون من التربم والضيق، كام أن بعضهم يقوم 

هم يف الـتعلم ومـن ببعض األعامل أو يتلفظ ببعض الكلامت التي تدل عـىل عـدم رغبـت

  :أمثلة استجاباتهم ما ييل

، ماذا نستفيد من تعلم كذا وكذا، أنا ال أجيد الشعر أو االسـتامع !ما أطول الدرس

إليه، أرجو أن يتّغيب املعلم هذا اليوم حتى نلعب كرة قدم، ما فائـدة االمتحـان؟ مـاذا 

التي تـنم عـن عـدم نستفيد من أسئلة املعلم؟ ويالحظ املعلمون بعض سلوكات الطلبة 

رغبة يف التعلم مثل، تلفت الطالب باستمرار حوله، االنشغال بأغراضه التي عىل املقعـد 

او يف الحقيبة، الحركة املتكررة يف املقعد، رمبا ترك املقعد وعمل بعض الحركـات حسـب 
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املوقف، املشاغبة، االعتداء، عىل زميله بأساليب مختلفة، عـدم حـل الواجبـات البيتيـة، 

  .الخ....زيق الكتب واألوراق، عدم املشاركة يف التفاعل الصفيمت

هذه السلوكات تدل عىل عدم انسـجام الطالـب داخـل الصـف وعـدم الرغبـة يف 

البقاء يف املدرسة، وهي إحـدى املشـكالت الحـادة واملتكـررة التـي يواجههـا املعلـم ويف 

فيصـبح هـو الضـحية مـام  معظم األحيان يردها املعلمون واإلدارة املدرسية إىل الطالب

يزيد من حّدة وتطور املشكلة بالتايل تزداد رغبة الطالب يف ترك املدرسة وعدم التفاعـل 

معها، ونحن يف هذه الحالة يجب علينا معالجة مثل هذه املشكالت والتي أساسها تـدين 

الدافعية عند الطالب والتي تؤدي إىل كثري مـن املشـكالت التـي تفشـل عمليـة الـتعلم 

لتعليم وبالتايل التأثري عىل تحصـيل الطالـب وتـدين حـافز الطالـب نحـو االسـتمرار يف وا

  ).١٩٨٩القطامي، ( .التعليم

يختلــف األفــراد عــادًة مــن حيــث قــوة رغبــاتهم يف وضــع األهــداف املســتقبلية 

ألنفسهم، ويف مدى الجهود التي يقدمونها لتحقيق هـذه األهـداف، وينسـب البـاحثون 

تباينهم يف مستويات الدافعية التي ميتلكونها، وتشري دافعية التحصيل  هذا االختالف إىل

إىل اتجاه أو حالة عقلية وهي بذلك تختلف عـن اإلنجـاز أو التحصـيل الـواقعي القابـل 

للمالحظة، كام يتجّسد مثالً يف الدرجات التي ينالها الفرد بعد أداء اختبار ما، فقد ميتلك 

ة للتحصيل، ولكن لسبب أو آلخر ال يحقق النجاح الذي الفرد مستوى مرتفعاً من الحاج

وملا كانت هذه النتيجة أو النتيجـة للحالـة اتجاهـاً أو حالـة . يرغب فيه عىل نحو فعيل

عقلية، فمن املتوقع وجودها بني األفـراد جمـيعهم، ومبسـتويات متباينـة ميكـن قياسـها 

   .والتعرف إليها

وى املحركـة التـي تـدفع الفـرد وتوجـه القـ: تعرف الدافعية بشكل عام عىل أنهـا

سلوكه نحو هدف معني، فتقوم مقام املحرك لقوى الفرد، ويتفاوت األفراد يف مسـتويات 

الدافعية لديهم؛ ويعود هذا التفاوت إىل عوامل عّدة منها ما هو داخيل يرتبط بالفروق 

ي يعـيش فيهـا الفـرد الفردية القامئة بني األفراد؛ ومنها ما هو خارجي يعود إىل البيئة الت

   .ومقدار ما هو متوفر فيها عىل الحفز واستثارة الدافعية
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ويقصد بها رغبة قوية يف تحقيق التفوق الدرايس فهذا الـدافع الـذايت املتمثـل يف 

الرغبة يف الدراسة يعمل كقوة محركة تدفع بطاقات الفرد إىل العمـل بأقىصـ إمكاناتهـا 

   .لتحقيق التفوق

يتضمن معنـى الطاقـات الكامنـة أو العوامـل أو االسـتعدادات ومفهوم الدافعية 

لدى الكائن الحي سواء أكانت مؤقتة أو دامئـة فهـي تثـري السـلوك الظـاهر أو البـاطني 

  ).١٩٨٥جاموس، ( .وترسم له أهدافه وغاياته لتحقيق تكيف أحسن

وك حالــة املــتعلم الداخليــة التــي تحــرك ســلوكه وأداءه، وتعمــل عــىل اســتمرار الســل -

  .وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو غاية محددة

حالة داخلية تحرك أفكار املتعلم ومعارفه وبناه املعرفية ووعيه وانتباهـه وتلـح عليـه  -

  .ملواصلة األداء واالستمرار فيه للوصول إىل حالة توازن معرفية

حالة استثارة داخليـة تحـرك املـتعلم السـتغالل أقىصـ طاقاتـه يف أي موقـف تعليمـي  -

  .شرتك فيه بهدف إشباع دوافعه للمعرفة وتحقيق ذاتهي

حالة داخلية تحث املتعلم عىل السعي بأي وسيلة ليمتلك األدوات واملواد التي تعمـل  -

  .عىل إيجاد بيئة تحقق له التكيف والسعادة، وتجنبه الوقوع يف الفشل

طالـب قـوة ذاتيـة تحـرك سـلوك ال: الدافعية للدارسة بأنها) سامرة ومنر(ويعرف 

  ).١٩٩١سامرة، (نحو املذاكرة لتحقيق تحصيله األكادميي املريض للنفس والذات 

الحالة (يعود تدين الدافعية إىل أسباب متعددة منها؛ عدم توفر االستعداد للتعلم 

التي يكون فيها املتعلم قادرا عىل تلبية متطلبات موقـف الـتعلم والخـربة التـي تعـرض 

ملامرسات الفنيـة الخاصـة بالطلبـة وسـلوكهم وقـد  يكـون ، وأسباب تعود إىل بعض ا)له

بسبب ما هو متوقع من الطفل فإذا كانت التوقعات عالية أو منخفضة جداً قد  تسبب 

انخفاضــاً يف دافعيــة الطفــل للتحصــيل، باإلضــافة إىل عــدم االهــتامم بالطفــل وتقدمــه 

وقد  يكون الجو املـدريس غـري االهتامم من اآلباء أو من املدرسني التعليمي سواء أكان  هذا 

املناسب مثل عدم مناسبة أسلوب املدرس أو القسوة املدرسية سواء يف اإلدارة أو يف املدرسـني 

أو غريهم، وهناك أسباب تعود إىل التنشئة االجتامعية السيئة كالحامية الزائدة أو اإلهـامل أو 

يعود إىل انخفـاض   ري لها وقدالقسوة أو الظروف األرسية التي تعيق عملية الدراسة والتحض
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املكافآت والتشـجيع للطفـل عـىل سـلوكه الجيـد حيـث وجـد مـن الدراسـات أن بعـض 

   .األطفال لديهم اإلنجاز يف غياب الحوافز

النظريــة (ويف ضــوء التفســريات املتنوعــة التــي تناولــت طبيعــة الدافعيــة مثــل 

تنتاج بعض املبادئ التـي تسـاهم تم اس) االرتباطية، املعرفية، اإلنسانية، التحليل النفيس

يف استثارة دافعية الطلبة وتعزيزها وتؤدي بالتايل إىل تحسني أدائهم التحصييل، من ذلك 

  :ما يأيت

عىل املعلم أن يستثري انتباه الطلبة نحـو السـبل الكفيلـة بإنجـاز األهـداف املرغـوب . ١

غـري لفظيـة فيها، ويـوجههم إليهـا وذلـك باسـتخدام مثـريات أو وسـائل لفظيـة و 

  .تخاطب حواس الطالب املختلفة

عىل املعلـم أن ينـوع يف األنشـطة بحيـث يكلـف الطلبـة ذوي الحاجـات املنخفضـة . ٢

لإلنجاز والنجاح؛ مبهام سهلة يضمن نجاحه فيها فرياعـي الفـروق الفرديـة، حيـث 

  .إن ذلك يزيد  من ثقة الطالب بنفسه ويعزز األنشطة املستقبلية

يساعد الطلبـة يف صـياغة أهـدافها وتحقيقهـا خاصـة إذا كانـت هـذه عىل املعلم أن . ٣

  .األهداف قصرية املدى من حيث التحقيق

  .استخدام برامج تعزيز مناسبة للطالب يف وقتها املناسب. ٤

  ).١٩٩٢القطامي، .(توفري مناخ تعليمي غري مثري للقلق. ٥

   :بعض العادات الدراسية الخاطئة

ام العقـل يف الوصـول إىل املعرفـة أو يف إيجـاد سـبل تعرف الدراسة بأنهـا اسـتخد

  .ووسائل التحصيل املعروفة

  :العادات الخاطئة يف الدراسة والتي تؤدي إىل ضعف التحصيل ما ييل* 

  .اختيار أوقات دراسية غري مناسبة -

  .محاولة الّصمت وتأخري الدراسة ليوم االمتحان -

  .عدم وضع برنامج  درايس -

  .لواجبات الدراسيةعدم القيام با -

  .عدم معرفة استخدام املكتبة واملراجع -
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  :وقد  تعود األسباب يف ذلك إىل* 

الجهل يف كيفية الدراسـة الجيـدة وبالتـايل فهـم بحاجـة ملعرفـة الظـروف واألسـاليب  -

  .الصحيحة

صعوبات التعلم والتـأخري الـدرايس ورمبـا تكـون أنجـح الوسـائل هنـا تشـخيص هـذه  -

  .بل متخصصني ومحاولة الوصول إىل عالج مالئمالصعوبات من ق

  .األسباب النفسية مثل عدم الشعور باألمن لدى اعتبار الذات القلق والخوف -

  .األساليب الخاطئة يف عملية التنشئة االجتامعية -

  .القسوة والخوف من قبل املعلمني أو اآلباء -

  ).١٩٩١سامرة، . (الجو املدريس -

  :الوقاية والعالج* 

  .التأكيد عىل أهمية التخطيط وبناء برنامج درايس يخططه الطفل ويلتزم به -

  .تنمية اتجاهات إيجابية نحو التعليم -

  :وهي الطريقة التي تقوم عىل) SQ 3R(استخدام طريقة  -

  .املسح لتزويد  الطالب بعنوانني الطالب. ١

  .تحويل العناوين ألسئلة. ٢

  .القراءة من أجل اإلجابة. ٣

  .جعة األسئلة واإلجاباتمرا. ٤

  .تسميع وتلخيص هذه اإلجابات. ٥

    :الدوافع

كثرياً ما يتسـاءل املربـون عـن أسـباب اخـتالف الطلبـة يف اإلقبـال عـىل األنشـطة 

املدرســية، أو املــواد الدراســية، بعضــهم يقبــل عليهــا بحــامس كبــري، وبعضــهم يرفضــها، 

داً يف الـدرس وبعضـهم ال وبعضهم يتقبلها بفتور، يسـتغرق بعضـهم سـاعات طويلـة جـ

يستطيع االستمرار يف الدراسة، وبعض الطلبة ال يقبـل إال التفـوق بيـنام بعضـهم اآلخـر 

يرىض مبستوى منخفض، إن هذه األسئلة ترتبط بالـدوافع إذ ان علـامء الـنفس يعـدونها 

  .إحدى العوامل املؤثرة يف التحصيل الدرايس
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  :معنى الدافع

ة جسمية أو نفسـية تثـري السـلوك يف ظـروف معينـة الدافع هو حالة داخلي      

  ).١٩٨١كاظم ويل آغا، ( .وتواصله حتى تصل إىل غايتها

الدافع عبارة عن حالة توتر يف الكائن الحي تبعث فيه حاجة فيسعى إىل اإلشـباع 

  ).١٩٨٣فوزي طعمه وآخرون، (   لتحقيق حدة توتر الدافع والعواطف

لحاجة مـا يحتاجهـا الفـرد يـؤدي إىل إشـباع هـذه إذاً فالدافع حالة داخلية تشار 

  .الحاجة سوء أكانت نفسية أو جسمية

  :دوافع السلوك

ليك نفهم مشكالت الصحة النفسية أو مشكالت السلوك بوجه عام علينـا أن       

نفهم أوالً مـا يحـرك السـلوك أو يدفعـه، لقـد وجـد علـامء الـنفس أن تكـوين اإلنسـان 

طلب إشباع حاجات معينة يف ظـروف خاصـة بـبعض األسـاليب وعملياته الديناميكية تت

نشاط معني حتى ميكنه أن ينشأ صحيحاً من الناحتني النفسية والجسمية، إن الشخصـية 

ال تتحقــق لهــا الصــحة النفســية الســليمة التــي تهــدف إىل توافــق اإلنســان مــع البيئــة 

  .قد  أشبعت فعالً الخارجية إالّ إذا أشبعت هذه الحاجات وشعر اإلنسان بأن حاجته

فدراسة دوافع السلوك مفيدة ألنها مهمة يف زيادة فهـم اإلنسـان لنفسـه ولغـريه 

وميكـن تقسـيم دوافـع . من الناس وهي أيضـاً تسـاعدنا عـىل التنبـؤ بالسـلوك اإلنسـاين

  :السلوك إىل ما ييل

  :دوافع أولية) ١(

من بيئته عن طريـق ويقصد بالدوافع األولية تلك الدوافع التي مل يكتسبها الفرد 

الخربة والتعليم، إمنا هي عبارة عـن اسـتعدادات يولـد الفـرد مـزوداً بهـا، ولهـذا تسـمى 

كـام صـنفها الـبعض بـدوافع ) Organic(أحياناً بالدوافع الفطرية أو الدوافع العضـوية 

كـذلك . ترتبط بالحاجات اإلنسانية الداخلية ودوافع ترتبط بالعوامـل الخارجيـة البيئيـة

وأمثلة هذه الـدوافع ). Biological Motives(نفها آخرون بأنها دوافع بيولوجية فقد ص

  ).األمومة، الجوع، العطش، الجنس، والراحة، والنوم(
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  :دوافع اجتامعية مكتسبة أو الدوافع القانونية) ٢(

يتعلم الطفل أثناء التنشئة االجتامعية كثرياً مـن الـدوافع والرغبـات واالتجاهـات 

بالدوافع االجتامعية ألنها تنشأ من تـأثري العوامـل االجتامعيـة وألنهـا تـؤثر التي تسمى 

بالسلوك االجتامعي للفـرد ويف عالقتـه بـاآلخرين وهـذه الـدوافع ليسـت فطريـة وإمنـا 

دافـع التقـدير االجتامعـي، دافـع السـيطرة، دافـع (تكتسب بالتعلم ومن هذه الدوافع 

وإن هـذه الـدوافع غـري ثابتـة بـل قابلـة " العالتملك، دافع املقاتلة، دافع حـب االسـتط

  .للتغيري أو التعديل عىل حسب الظروف املادية أو االجتامعية التي يعيش فيها الفرد

مثة نوع آخر من الدوافع الثانوية نشأ نتيجة عوامل الرتبية ولكن تختلف من فـرد ) : ٣(

هذا النوع ما اصطلح  إىل آخر وهو يف مستوى أكرث تعقيداً من الدوافع األخرى ويتضمن

عىل تسّميته بالعواطف والعقد، فأي عاطفة كالحب والبغض مثالً هي عبارة عـن دافـع 

ثانوي يتكـون نتيجـة تجمـع بعـض االنفعـاالت املصـاحبة للـدوافع األوليـة أو الثانويـة، 

فليست عنارص العاطفة أموراً جديدة إذ هي موجودة أصالً يف نفـس الفـرد وإمنـا تـنظم 

  .ا ثم تدخل يف تركيب جديد مل يكن موجوداً من قبلفيام بينه

  :   االنفعاالت دوافع للسلوك) ٤(

بني الدوافع واالنفعاالت صلة وثيقة لكنها صـلة معقـدة فـنحن نفعـل حـني تثـار 

. دوافعنا استثارة فجائية وحني ترىض إرضاء غري متوقع أو حني تعاق أي يصيبها اإلحبـاط

ساسية تصحبها انفعاالت مميزة فالحاجة إىل الطعام تقرتن واملالحظ أن أغلب دوافعنا األ 

بانفعال الجوع ودافع التامس األمن يقرتن بانفعال الخوف ودافع املقاتلة يقرتن بانفعال 

الغضب، والدافع الجنيس يصحب انفعال الشهوة كأن االنفعال هو القوة املحركة للدافع 

إن مل يكـن االنفعـال مصـاحباً رضوريـاً ومن دونه يكون الدافع خامداً ال أثـر لـه وحتـى 

محمـد مصـطفى (  للدافع كام يرى بعض العلامء فمن املمكن اعتبار كل انفعـال دافعـاً 

  ).١٩٨٤زيدان، 

  :أهمية الدافع

تعد الدوافع يف ذاتها هدفاً تربوياً تنشده الـنظم الرتبويـة حيـث اتفـق علـامء الـنفس 

  تعلم اإلنسان سواء أكان هذا الدافع شعورياً بوجه عام عىل أنه ال بد من وجود دافع ليك ي
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ونجد أن الرتبية الحديثـة . أم غري شعوري إذ إنه ال ميكن التعلم دون وجود دافع 

تؤمن بوجود دوافع لدى املتعلمني تدفعهم نحو الـتعلم ولقـد أدركـت الرتبيـة الحديثـة 

لـتعلم هذه الناحية األساسية وهـي أهميـة وجـود عـرض واضـح يـدفع التالميـذ نحـو ا

  :وتتلخص أهمية الدافع مبا ييل

  :الدوافع مثرية للطاقة والنشاط) ١(

فالدوافع هي التي تزود السلوك بالطاقة املحركة فهي التـي تطلـق الطاقـة وتثـري 

النشاط ولهذا ميكن القول بأنه ال سلوك دون دوافـع، فـالفرد الشـبعان لـن يبحـث عـن 

  .    طعام

  :قيق أهدافهالدوافع توصل اإلنسان إىل تح) ٢(

حيث تتعاون املثريات والحوافز الخارجية مع الدوافع الداخلية عىل استثارة 

وتحريك السلوك وتوجيهه نحو الهدف والهدف النهايئ هو تحقيق التوازن وخفض 

  .التوتر والهدوء، واستقرار وتحريك الطاقات الكامنة املثرية للقلق لدى اإلنسان

  .ئن الحي التوافق مع نفسه ومع البيئةالدوافع هي وسيلة تعلم الكا) ٣(

فالدوافع أساسية الكتساب السلوك والخربات والعبارات واملعرفة وتطوير السلوك 

  .وترقيته

توجيه الدوافع يحقق الثبات االنفعايل والواقعية يف مجابهة املشاكل وتوازن الدوافع ) ٤(

  .واالنفعاالت أساس يف حسن توافق اإلنسان

  .اإلنسان من فهم نفسه وفهم الناس وتفسري سلوكهم والتنبؤ به الدوافع متكن) ٥(

البّد أن تكون دوافع السلوك مقبولة اجتامعياً حيث إن الخروج عىل القوانني والقيم ) ٦(

  .يجعل اإلنسان غري مقبول اجتامعياً 

  :خصائص الدافع

هذا  علينا أن نفهم عدداً من النواحي املتعلقة بالدوافع والتي من شأنها تفهم

  :املوضوع ومعرفة أثر الدافع يف مواقف التعليم املختلفة وأهم هذه النواحي

  :الدوافع الفسيولوجية. ١

  .وتتمثل أساساً يف الجوع، العطش، األمومة، الجنس، اإلفراز، األمل
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  :خصائصها* 

  .دوافع فطرية أي أنها موروثة وليست مكتسبة - 

  .يولوجيةعامة بني األفراد وتؤدي غالباً وظائف ب - 

  .تحدث نتيجة اختالل يف التوازن العضوي والكيميايئ - 

  :الدوافع النفسية. ٢

هناك ارتباط كبري بني مختلف الدوافع سواء أكانت هذه الدوافع فسيولوجية 

عىل شكل حاجات أساسية فطرية متعلمة، مكتسبة أم دوافع نفسية أم نفسية 

  .اجتامعية

ملتّحمورة حول األمن، والحب واحرتام الحاجات ا: ويقصد بالدوافع النفسية

الغربيون الحاجات الروحية مثل الحاجة إىل  الذات وتأكيد الذات، ويهمل السيكولوجيني

  :خصائص هذه الدوافع.  اإلميان والعبادة والدعاء

 ال يبدو أن لهذه الدوافع أسساً فطرية واضحة وال عوامل بيولوجية ظاهرة.  

  أمناط ومناذج ظهور بالدوافع حيث ترتب ترتيباً معيناً يف للثقافة والرتبية دور هام يف

 .أمناط إشباع لهذه الدوافع

  إغفال السيكولوجيني الغربيني للحاجات الروحية وما ميكن أن تؤديه من دور يف

 .توازن الشخصية ويف استعادة التوازن بعد اختالله

  اجتامعية معينة ال ميكن فصل هذه الدوافع عن الدوافع الفسيولوجية وعن دوافع
كالتملك والسيطرة وغري ذلك إالّ من الناحية النظرية إذ ينبغي النظر إىل الذات 

 .اإلنسانية نظرة تكاملية تراعي األبعاد العضوية والنفسية االجتامعية والروحية
  :الدوافع يف مدارس علم النفس

  :مدرسة التحليل النفيس والدوافع. ١
الفرد ودوافعه تناوالً كيفياً خالصاً حني تعود  تناول أصحاب هذه املدرسة حاجات

الذي مل يحاول وضع قامئة مفصلة عن الدوافع األساسية، ) فرويد(هذه املدرسة إىل 
كذلك مل يستهدف وصف الشخصية عن طريق الدافع وإمنا عن طريق رصاعاتها، ويتفق 

يف أن ) كدوجلمل(مع املدرسة الغرضية ) مدرسة التحليل النفيس(أصحاب هذه املدرسة 
  .الغرائز هي الدوافع األساسية للسلوك
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  :ويرجع أصحاب هذه املدرسة الغرائز إىل نظريتني هام

غريزة الحياة أو الغريزة الجنسية أو ما يطلق عليها غرائز جنسية وغريزة األنا وهي  - 

  .تهدف إىل الربط والتجمع وبالتايل فهي تهدف إىل بقاء الكائن الحي

وهي تهدف إىل حل التجمعات والرجوع بالكائن الحي إىل : و العدوانغريزة املوت أ  - 

الحالة الالعضوية، ويرى فرويد أن الغريزة الجنسية هي املصدر األسايس لنشاط 

الكائن الحي، ويعتقد أن أفعالنا ليست كلها غرضية تهدف إىل أغراض محددة 

لدوافع شعورية فهي ولكنها حتمية جربية فالسلوك وراءه دوافع فإن مل تكن هذه ا

فزالت القلم واللسان والنسيان أو أي حادثة من الحوادث كلها (دوافع ال شعورية، 

  ).تخفي وراءها رغبات مسترتة كام أنها ترقى إىل هدف

  :نظرية ماكدوجال والدوافع. ٢

برتتيب قامئة مجددة ومكتملة للدوافع األساسية تستبني عن ) ماكدوجال(قام 

  .ية وكانت املعايري التي أقامها أربعة من حيث األساسطريق معايري موضوع

  .ينبغي أن يظهر السلوك الغريزي دون تعلم - أ

  .ينبغي أن يكون عاماً أو قريباً من ذلك داخل النوع - ب

  .ينبغي إمكان اكتشاف الظواهر املوازية يف أنواع حية أخرى - جـ

  .التي تضطلع بها كل غريزة تستخدم تراكيب جسمية متميزة تالئم الوظائف - د

إن نظرية مكدوجال تعترب من أكرث النظريات شيوعاً يف مجال الغرائز حيث 

وهذه الظواهر . تحدث عن ثالث عرشة غريزة أساسية تفرس معظم السلوك اإلنساين

  :هي

  ".الحنو"وانفعالها : الوالديه. ١

  ".الغضب"وانفعالها : غريزة املقاتلة. ٢

  ".التعجب"ها وانفعال: غريزة االستطالع. ٣

  ".الخوف"وانفعالها : غريزة الهرب. ٤

  ".الجوع"وانفعالها : غريزة البحث عن الطعام. ٥

  ".االشمئزاز"وانفعالها : غريزة النفور. ٦

  ".العجز والضعف" وانفعالها : غريزة االستغاثة. ٧
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  ".الشهوة الجنسية"وانفعالها : الغريزة الجنسية. ٨

  ".الشعور بالنقص"وانفعالها : غريزة الخنوع. ٩

  ".الزهو"وانفعالها : غريزة السيطرة. ١٠

  ".حب العمل والنشاط"وانفعالها : غريزة الحل والرتكيب. ١١

  ".الشعور بالوحدة"وانفعالها : غريزة التملك. ١٢

  ".الشعور بالوحدة"وانفعالها : غريزة حب االجتامع. ١٣

وقد تحدث ". ليةالتس"وانفعالها " غريزة الضحك" وهناك غرائز أخرى هي 

ماكدوجال عن أن الغرائز ال تظهر يف السلوك اإلنساين يف صورة نقية بل يف صورة 

  .عواطف ترتبط مبوضوع ما يف البيئة

  :نظرية ماسلو والدوافع. ٣

تعنى هذه النظرية بتميز الدافعية من حيث عالقتها بالشخصية أكرث من عالقتها 

كن وصف حافز يف عزله عن الحوافز األخرى أنه ال مي) ماسلو(وأوضح : بدراسة التعلم

ففهم الحوافز ال ميكن أن يتم إال بالنظر إىل إشباع أو عدم إشباع الحوافز األخرى فقد 

حدد حاجات اإلنسان بسبعة أنواع صنفها بشكل هرمي من حيث القوة الغالبة حيث 

لية يف قمته تقع الحاجات الفسيولوجية يف قاعدة التصنيف بينام تقع  الحاجات الجام

  :وهذه الحاجات هي

  :الحاجات الفسيولوجية) ١(

كالطعام والرشاب، والتنفس، وبعد إشباع هذه الحاجات األولية ميكن للحاجات 

  .األخرى أن تظهر ويف مستوى أعىل يف سلوك الفرد

  :حاجات الشعور باألمن) ٢(

اب والخوف وتظهر هذه الفرد يف السالمة واألمن والطأمنينة ويف تجنب القلق واالضطر رغبة 

  .الحاجة لدى األطفال بوضوح وتنشأ عند الشعور بالخطأ

  :حاجات الحب والشعور باالنتامء) ٣(

وتنطوي عىل الرغبة يف إنشاء وتكوين عالقات وجدانية وتعاطف مع اآلخرين كام     

   ويرى ماسلو. يظهر حينام يشعر الفرد بغياب األصدقاء أو القرين أو الناس وجه عام
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مساهمة الفرد يف الحياة االجتامعية محدد أو مدفوعة بحاجاته للحب واالنتامء إن 

  .والتواد والتعاطف

  ).احرتام الذات(حاجات تحقيق الذات ) ٤(

وتعني حاجة الفرد إىل إثبات وجوده وسط الجامعة التي يعمل بها وتحقق قيمه 

در عىل التحصيل من الشخصية كفرد مميز فمثالً الطالب الذي يشعر بالثقة والقوة أق

إن إشباع هذه الحاجات لدى . الطالب الذي يالزمه شعور بالعجز أو الضعف أو الدونية

األفراد يأخذ أساليب مختلفة الختالف االهتاممات وامليول لديهم ولذلك تعترب الحاجة 

  .إىل تحقيق الذات من الحاجات الرئيسية التي تقوم عليها الصحة النفسية لألشخاص

  ):تقدير الذات(ات الشعور باالعتبار حاج) ٥(

وترتبط هذه الحاجات بالشعور باعتبار الذات والتقدير من اآلخرين بالثقة 

  .بالنفس والقوة والقيمة الشخصية كفرد مميز

  :حاجات املعرفة والفهم) ٦(

تظهر هذه الحاجات يف الرغبة املستمرة يف الفهم واملعرفة والرغبة يف الكشف 

مور وحب االستطالع، وتكون هذه الحاجات عند األفراد أكرث من ومعرفة حقائق األ 

البعض اآلخر حيث إنها قد تأخذ صورة أعمق يف بعض مظاهر السلوك لدى بعض 

  .األفراد

  :الحاجات الجاملية) ٧(

وتتجىل عند األفراد يف اإلقبال عىل النظام والرتتيب واالتساق والكامل وتجنب 

  .األوضاع القبيحة كالفوىض

  :والدوافع) السلوكية(النظرية االرتباطية  .٤

تعنى هذه النظرية بتفسري الدافعية يف ضوء نظريات التعلم ذات املنحى 

السلويك أو ما يعرف باملثري واالستجابة، فالكائن الحي هنا يتعلم باملحاولة والخطأ مثال 

بينه  تواجهه مشكلة تتمثل يف وجود حاجز). دافع(كائن حي يف حالة جوع أو عطش 

مثل الطعام فيقوم الكائن بحركات عشوائية منوعة حتى يصل ) مثري(وبني هدف 

  .إىل الطعام يف املثال) الوصول(بالصدفة إىل حل املشكلة 
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، فاإلشباع الذي يتلو )Low Of Effect(وقد فّرس هذا التعلم بقانون األثر 

و عدم اإلشباع إىل إضعاف االستجابة يؤدي إىل تعلمها وتقويتها، يف حني يؤدي االنزعاج أ 

  .االستجابة التي يتلوها

   :نظرية موريف والدوافع. ٥

يف كتابه الشخصية إىل كل جانب من جوانب الشخصية يف ضوء ) موريف(ينظر 

وهو يف ذلك . صياغة الدوافع وتعقدها وتداخلها وإخفائها والتعبري غري املبارش عنها

، والدافع عند موريف هو مدرج للتوتر يف يتفق إىل حد بعيد مع نظرية التحليل النفيس

نسيج وليس له بداية محددة أو نهاية محددة بل يرتفع وينخفض دامئاً يف سلسلة 

مستمرة من تغريات الطاقة وميثل التوتر تركيز الطاقة الحيوية أو العضوية يف نسيج أو 

  .يف عدد من األنسجة

دما يزداد يرتفع املدرج إىل وعندما ينخفض هذا الرتكيز ينخفض مدرج التوتر وعن

ولكن موريف . أعىل، وعموماً فإن خفض التوتر يعني اإلشباع وارتفاعه يعني عدم االرتياح

والدوافع عند موريف . يالحظ ارتباط اإلشباع بارتفاع التوتر ال بانخفاضه يف بعض األحيان

ن ليست محركات، أو مخازن للوقود بل هي تجريدات عىل متصل للنشاط ال ميك

تحديدها إال بشكل عام عىل أساس من موضعها أو من آثارها الشكلية، ويعد دافعاً كل 

 .ما يحدث تركيزاً للطاقة يف منطقة معينة من الجسم كالجوع والعطش أو الجنس

  ).١٩٩٤محمد عبد الظاهر الطيب، (

قبل االنتهاء من موضوع الدوافع أراد املؤلف أن يتطرق إىل موضوع يعتقد أنه 

  ".دوافع السلوك يف الحديث النبوي الرشيف"أال وهو موضوع مهم 

لقد تناول الحديث النبوي الرشيف بعض الدوافع يتعلق بحفظ الذات وبعضها 

فالدافع الجنيس ودافع األمومة يتعلقان ببقاء النوع وأما الدوافع  - يتعلق ببقاء النوع

ديث النبوية الرشيفة إىل الفسيولوجية األخرى فتتعلق بحفظ الذات، وقد  أشارت األحا

  :بعض الدوافع الفسيولوجية التي تنتمي إىل كل من هذين النوعني من الدوافع
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  :دوافع حفظ الذات. ١

دافع : أشار الحديث النبوي الرشيف إىل بعض دوافع حفظ الذات الهامة مثل

  .الجوع، دافع العطش، دافع التعب، ودافع الحرارة والربودة

: صىل هللا عليه وسلم- قال رسول ال له: قال - ريض هللا عنه - فعن عثامن بن عفان 

وجلف , بيت يسكنه وثوب يواري به عورته: ليس البن آدم حق يفَّ سوى هذه الخصال"

  "الخبز واملاء

وعن أىب أنس عن رجل من املهاجرين من أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم 

  ".والكساء والنار, يف املاء, كاء يف ثالثاملسلمون رش : "قال رسول هللا عليه وسلم: قال

من : "سمعت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم يقول: وعن املشورد بن شداد قال

كان لنا عامالً فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادماً فليكتسب خادماً، فإن مل يكن له 

  ".مسكن فليكتسب مسكناً 

سان األساسية الفسيولوجية ففي هذه األحاديث السابقة بينات ألهم حاجات اإلن

فاإلنسان يف حاجة إىل الغذاء إلشباع دافع الجوع وإىل املاء إلشباع دافع العطش وإىل 

مسكن يقيه من تقلبات الجو ومن أذى الحرارة والربودة، كام يقيه من أذى األعداء 

وال والحيوانات املفرتسة، كام يجد فيه امللجأ الذي يرتاح فيه عناء العمل املتواصل ط

النهار، وهو يحتاج أيضاً إىل ملبس ليك يواري عورته وليك يقي نفسه، وهو يحتاج إىل 

  .النار ليك تشعره بالدفء وتقيه أذى الربودة كام أنه يستعني بها يف طهي طعامه

  :  ومن دوافع حفظ الذات

الذي يدفع إىل التخلص من فضالت الطعام والرشاب التي إن مل : دافع اإلخراج* 

منها تؤدي إىل إيذائه واإلرضار بصحته، وقد أشار الرسول عليه الصالة والسالم  يتخلص

إىل الذي يسببه بقاء الفضالت يف البدن من أذى وذلك يف الدعاء الذي كان يقوله بعد 

  ".الحمد هلل الذي أذاقني لذته وأبقى يفَّ قوته وأذهب عني أذاه"قضاء حاجته 

هللا تعاىل عىل نعمته عليه   - هللا عليه وسلمصىل - ففي هذا الدعاء يحمد الرسول 

  بلذة تناول الطعام والرشاب وعىل نعمته عليه باإلبقاء عىل قوته وصحته وعىل ما أروع 
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فيه من قدرة عىل التخلص من األذى الذي يحدثه بقاء فضالت الطعام والرشاب 

  .وجعله يشعر بالراحة بعد أن تخلص منها. يف البدن

لجوع وانفعال الخوف بدور هام يف حياة اإلنسان، فهو يكد ويقوم كل من دافع ا

ويشقى طوال حياته يف سبيل الحصول عىل لقمة العيش التي يتقي بها أمل الجوع، كام 

أنه يعمل دامئاً للتخلص من انفعال الخوف الذي يسبب له األمل والشفاء ويسعى دامئاً 

عادة وراحة البال وقد  أشار للحصول عىل األمن الذي يسبب له الشعور بالرضا والس

  .القرآن الكريم إىل ما لدافع الجوع وانفعال الخوف من أثر هام يف حياة اإلنسان

ولنبلونكم بيشء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس " :قال تعاىل

  ).١٥٥البقرة آية ( "والثمرات وبّرش الصابرين

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل ورضب هللا مثالً قرية كانت آمنة : "وقال تعاىل

النحل " (مكان فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف مبا كانوا يصنعون

  ).١١٢آية 

  ).٤، ٣قريش آية "(الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف: "وقال تعاىل

ففي هذه اآلية مّن هللا تعاىل عىل قريش بنعمة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف 

  .ويف ذلك إشارة إىل أهمية دافع الجوع وانفعال الخوف يف حياة اإلنسان

أيضاً يف أهمية كل من دافع  - عليه الصالة والسالم- وقد قال الرسول محمد 

فعن عبدهللا بن محصن األنصاري الخطيمي . الجوع وانفعال الخوف يف حياة اإلنسان

من أصبح آمناً يف رسبه، معاًىف يف : "لمقال رسول هللا صىل هللا عليه وس: ريض هللا عنه قال

  .أخرجه الرتمذي" بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها

ففي هذا الحديث بيان ألهمية األمن من الخوف والجوع بحياة اإلنسان، كام فيه 

أيضاً إشارة إىل أهمية الصحة البدنية وجعل هذه األمور الثالثة أهم أسباب سعادة 

إلنسان يف الدنيا، فالشخص الذي يشعر باألمن يف حياته وال يعاين أمل الخوف، والذي ا

يجد قوت يومه وال يشعر بأمل الجوع والذي يتمتع بصحة البدن وال يشعر بأمل املرض 

  .  إمنا هو شخص يف قمة السعادة كأمنا ملك الدنيا بأرسها
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  :دوافع بقاء النوع. ٢

  :للذين يقومان مبهمة بقاء النوع هامإن الدافعني الفسيولوجيني ا

يؤدي الدافع الجنيس وظيفة هامة يف حياة اإلنسان والحيوان فهو : الدافع الجنيس - أ

يجذب الذكر واألنثى كًال منهام نحو اآلخر ويحدث التناسل ويتعاقب األجيال 

 وقد  أشار القرآن الكريم إىل وظيفة الدافع الجنيس يف بقاء النوع. ويبقى النوع

وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم : "يف قوله تعاىل

املسلمني عىل  - عليه السالم- وحث الرسول الكريم ). ٧٢النحل، آية "(بنني وحفدة

النكاح من سنتي : "الزواج بأنه سيفاخر بهم يوم القيامة قال عليه الصالة والسالم

 " نني مباٍه بكم األمم يوم القيامةومن مل يعمل بسنتي فليس مني، فتزوجوا فإ

  .أخرجه ابن ماجه

والعالقة الجنسية الحالل بني الرجل واملرأة ليست يف نظر اإلسالم عالقة تهدف 

فقط إىل الحصول عىل اللذة واملتعة وإمنا هي عالقة مودة ورحمة وسكن يشعر فيها 

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ومن آياته : "اإلنسان باألمن والطأمنينة، قال تعاىل

سورة " (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنَّ يف ذلك آلياٍت لقوم يتفكرون

  ).٢١الروم، آية 

ويرتفع اإلسالم بالعالقة الجنسية الحالل بني الزوجني  إىل مستوى الصدقة 

ويف : "يه وسلمصىل هللا عل- والعمل الصالح الذي يثاب اإلنسان عن أدائه قال رسول هللا 

: أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول هللا

 ". أرأيتم إن وضعها يف حرام أيكون عليها وزر؟ فكذلك إذا وضع يف حالل كان له أجر"

  .أخرجه مسلم وأبو داود

  :دافع األمومة - ب

الها من حب وحنان وعطف يظهر دافع األمومة بوضوح فيام تبديه األم نحو أطف

ورعاية ويبدو سلوك األمومة الفطري يف الحيوانات الثديية حيث تسلك األمهات يف 

  .إرضاع صغارها والعناية بهم والدفاع عنهم سلوكاً فطرياً غريزياً 

  



  

١٩٠ 
  

إىل ما تعانيه األم من مشقة أثناء الحمل  - عليه الصالة والسالم- وأشار الرسول 

شىك رجل إىل النبي سوء خلق أمه . عىل أطفالها والعناية بهموالوضع والرضاعة والسهر 

إنها : مل تكن سيئة الخلق حني حملتك تسعة أشهر، قال: "فقال عليه الصالة والسالم

مل : إنها سيئة الخلق، قال: قال" مل تكن كذلك حني أرضعتك حولني: "سيئة الخلق، قال

ما فعلت؟ : "قال" لقد جازيتها: "قال" تكن كذلك حني أسهرت لك ليلها وأظأمت نهارها

  ).أخرجه ابن ماجه( ".ما جازيتها ولو بطلقة: "حججت بها عىل عاتقّي، قال: قال

  :الدوافع النفسية والروحية.٣

ولإلنسان دوافع نفسية وروحية ال ترتبط بسد حاجاته البدنية كالدوافع 

اجات نفسية الفسيولوجية وال تتعلق بحفظ الذات وبقاء النوع وإمنا هي تسد ح

وروحية وهي حاجات أساسية أيضاً لإلنسان ألن إشباعها يحقق له الحياة اآلمنة 

املطمئنة السعيدة وإذا حرم من إشباعها حرم نعمة الشعور باألمن النفيس وانتابه 

  .القلق وأحاط به الشقاء ومن بني الدوافع النفسية الروحية الهامة يف حياة اإلنسان

  :دافع التدين - أ

 اإلنسان استعداداً فطرياً ملعرفة هللا سبحانه وتعاىل واإلميان به وتوحيده إن يف

والتقرب إليه بالعبادة وااللتجاء إليه واالستعانة به عندما تحيط به األخطار وقد أشار 

فأقم وجهك للّدين : "القرآن الكريم إىل األساس الفطري لدافع التدين يف قوله تعاىل

فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكرث حنيفاً، فطرة هللا التي 

  ).٣٠سورة الروم،آية "(الناس ال يعلمون

وقد بنّي الرسول عليه الصالة والسالم أن اإلنسان يولد عىل الفطرة والدين 

ما من : "عن النبي صىل هللا عليه وسلم قال - ريض هللا عنه- الحنيف، فعن أيب هريرة 

  .أخرجه الشيخان "ولد عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينرصانهمولود إال ي

فقد بنّي الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا الحديث أن الطفل يولد عىل الفطرة 

وهي الدين الحنيف غري أن الطفل يتأثر بسلوك الوالدين وبعوامل الرتبية والثقافة التي 

  .ينشئها



  

١٩١ 
  

  :دافع التملك - ب

نسان إىل متلك األموال والعقارات واألرايض وغري ذلك من أنواع متاع مييل اإل 

ُزين "الحياة املختلفة وقد  أشار القرآن الكريم إىل حب اإلنسان التملك يف قوله تعاىل 

للناس ُحب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة 

آل ( "اع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن املآبوالخيل املسّومة واألنعام والحرث ذلك مت

  ).١٤عمران آية 

فعن أنس . وأشار الرسول عليه الصالة والسالم أيضاً إىل حب اإلنسان متلك املال

لو كان البن آدم : " صىل هللا عليه وسلم- قال رسول هللا : ابن مالك ريض هللا عنهام قال

أل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب هللا واديان من ذهب ألحب أن يكون له ثالث، وال مي

  .أخرجه الشيخان والرتمذي "عىل من تاب

  



  

١٩٢ 
  

  العوامل البيئية التي تؤدي إىل سوء التكيف

  

  :األرسة وأثرها عىل الصحة النفسية لألبناء. ١

تحتل األرسة مكانة الصدارة بني األسباب االجتامعية العديدة التي أقرتها 

فة حيث تعرف األرسة بأنها وحدة بنائية ووظيفة تتكون من املجتمعات اإلنسانية املختل

يكتسبون مكانات اجتامعية عن طريق الزواج واإلنجاب ولقد أكدت . شخصني أو أكرث

مدرسة التحليل النفيس مدى أهمية الخمس سنوات األوىل يف حياة الفرد حيث توضح 

بية الحديثة أن الفرد يف وأكد علامء االجتامع والرت . يف هذه الفرتة نواة وأسس شخصيته

السنوات األوىل من عمره يقلد ما يراه من سلوك داخل نطاق أرسته من عادات وتقاليد 

وحتى تتعرف عىل دور . ومفاهيم وقيم دينية واجتامعية وكيفية التعامل مع اآلخرين

  :األرسة يف الصحة النفسية للطفل البّد من إلقاء الضوء عىل األمور التالية

  :ة بني الزوجنيالعالق - أ

من العوامل الهامة املؤثرة يف العالقات بني الزوجني التكيف الزواجي وخربات 

الزوجني السابقة وأساليب تكيفها يف فرتات ما قبل الزواج حيث أكدت الدراسات يف 

هذا املجال أن الزوجني اللذين استطاعا الوصول إىل تكيف اجتامعي جيد قبل الزواج 

  .تكيفها مع بعضها جيداً بعد الزواج يغلب فيهام أن يكون

إن الطفل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأبويه حيث إنهام يعتربان مصدراً لألمن 

والطأمنينة بالنسبة له كذلك ميثالن السند املادي والعاطفي فإذا كانت العالقة بينهام 

شخصية  عالقة يسودها الحب والوفاق والفهم املتبادل ترك ذلك أثراً جيداً عىل تكوين

األبناء عىل صحتهم النفسية أما إذا كانت العالقة بينهام عكس ذلك فإن ذلك سيكون له 

  .أثر سيئ عىل صحة أطفالهم النفسية وسلوكهم

  :اتجاه الوالدين نحو أبنائهام. ب

إن تقبل الوالدين لطفلهام مبحاسنهم وعيوبهم وكذلك جنس املولود ذكراً أم أنثى 

نفسية لهؤالء األبناء وبعكس ذلك أثر يف صحتهم النفسية يساهم يف تدعيم الصحة ال

  .وأدى إىل سوء التكيف لديهم



  

١٩٣ 
  

  :إشباع حاجات الطفل. جـ

فالبّد  هإن الطفل لديه حاجات فسيولوجية تتوقف عليها حياته واستمراريت

للوالدين من التعاون فيام بينهام من أجل إشباع هذه الحاجات والتي يؤدي إشباعهام 

السليم للطفل وينعكس ذلك إيجابياً عىل صحته النفسية وعكس ذلك فإنه  إىل التكيف

  .يؤدي إىل اضطراب سلوك الطفل وإىل سوء صحته النفسية وعدم القدرة عىل التكيف

  :املستوى االقتصادي واالجتامعي لألرسة. د

إن املستوى االقتصادي لألرسة له أثر عىل حياة األرسة وكذلك عىل األطفال يف تلك 

رسة فتلبية االحتياجات لألرسة والدخل املالئم الحتياجات األرسة يقلل من احتامل األ 

التفكك والرصاع، حيث لوحظ أن ضغط املستوى االقتصادي يرتك آثاراً صعبة لدى األبناء 

يف األرس الفقرية فاألطفال الذين يعانون الجوع والربد يكونون أميل إىل القلق وإىل عدم 

  .وغدهماالطمئنان ليومهم 

  :الثواب والعقاب يف األرسة. هـ

إن اإلرساف يف استخدام أساليب املكافأة والثواب لألبناء عىل عمل أي يشء له أثر 

سيئ عليهم حيث إنه يخلق منهم أناساً ماديني ال يفعلون شيئاً إال إذا كان هناك ثواباً، 

اعتدال يف استخدامه إذن ال بّد لجعل الثواب ذا أثر عىل سلوك األبناء إن يكون هناك 

عىل عكس ذلك قد يعتقد بعض اآلباء إن القسوة الشديدة والعقاب الشديد هو الحل 

األمثل لتعديل سلوك أبنائهم فالعقاب إذا استخدم بطريقة سليمة ال شك أن له األثر 

اإليجايب يف تعديل سلوك األفراد أما إذا استخدم بطريقة خاطئة سيكون له األثر السيئ 

  .بناءعىل األ 

  واجبات األرسة نحو األبناء ملساعدتهم عىل التكيف والصحة النفسية

اتفاق الوالدين عىل أسلوب واحد يف تربية األبناء ووضع أهداف مشرتكة والعمل عىل . ١

  .تحقيقها بشكل جامعي

وجود نوع سائد من الحرية والدميقراطية ليتمكن األبناء من طرح أفكارهم وآرائهم . ٢

  .خوف واالتفاق عىل بناء الدور داخل األرسة دون تردد أو

  .أن يسود األرسة جو من مشاعر الحب واالحرتام بني أفرادها. ٣

  .مراعاة الفروق الفردية لألبناء. ٤



  

١٩٤ 
  

  .اتباع أسلوب ثواب وعقاب معتدل ومناسب دون مغاالة. ٥

  :   املدرسة وأثرها عىل  الصحة النفسية والتكيف للطالب. ٢

ي املؤسسة الرتبوية واالجتامعية الهامة بعد البيت واألرسة يف تعترب املدرسة ه

التأثري يف سلوك الطفل ورعايتها له حيث إن الطفل يقيض فيها فرتة طويلة من حياته، 

  :وقد  يكون هذا التأثري سلبياً أو إيجابياً ويتوقف ذلك عىل عدة أمور أهمها

  :التكوين املادي للمدرسة - أ

عها من العوامل املؤثرة عىل صحة الطفل النفسية لهذا إن بناء املدرسة وموق

يجب أن تكون املدرسة ذات موقع مناسب وتكوين مناسب، وأن يتوافر فيها املالعب 

املناسبة للطلبة كذلك يجب أن تراعى ظروف الصحة املناسبة يف الغرف الصفية من 

جعل من املدرسة حيث التهوية واإلضاءة املناسبة والسعة فمتى تجتمع هذه األمور ت

  .شيئاً محبباً باعثاً للرسور يف نفوس التالميذ

  :النظم والقوانني املدرسية - ب

إن الجو املدريس الذي يسوده الحرية والدميقراطية الذي ميكن الطالب من 

التعبري عن آرائهم وأفكارهم له أثر إيجايب عىل تدعيم صحة الطالب النفسية ومنوها 

أن يكون نظام املدرسة نظاماً بسيطاً واضحاً وأن تعمل املدرسة منواً سليامً، كذلك يجب 

عىل تكوين اتجاه إيجايب نحو نظمها وقوانينها وأن تبعد عن أساليب القهر واإلجبار أو 

إشاعة جو من الرهبة من خالل سن القوانني داخل املدرسة بل من الواجب توعية 

لحتهم ومن أجل حاميتهم، إن مثل الطالب بقوانني املدرسة وأنظمتها وأنها وجدت ملص

هذا الجو البّد من أن يدعم الصحة النفسية لهؤالء الطلبة ويساعدهم عىل التكيف 

  .السليم

  :طرق التدريس واملنهج املدريس -جـ

إن التحصيل الدرايس له أثر كبري عىل شخصية الطالب وال يأيت التحصيل الدرايس 

واملنهج الدرايس ليس هو مجرد املقررات . جيداً  الجيد إال إذا تفهم مواده الدراسية فهامً 

الدراسية فقط إمنا هو مجموع الخربات وأوجه النشاطات توفرها املدرسة لطالبها داخل 

ويجب مراعاة األمور التالية عند وضع املنهاج حتى تتحقق الصحة . املدرسة وخارجها

  :النفسية للطالب يف املدرسة



  

١٩٥ 
  

ا الطالب من خصائص وحاجات وأن يكون املنهج منسجامً مراعاة املرحلة التي مير به. ١

  .مع سيكولوجية التالميذ

يجب أن ال يقترص املنهاج عىل الخربات املدرسية داخل الجدران املدرسية بل ينبغي . ٢

  ).١٩٦٧مصطفى فهمي، . (أن تتضمن املناهج أموراً تخرج بالتالميذ إىل البيئة

سوده من ثقافة وأن تكون هناك مواد ثقافية تتحدث الرتكيز أيضاً عىل املجتمع وما ي. ٣

  .عن الصحة النفسية والجسمية

إذاً فاملنهاج الذي يالئم قدرات الطالب ويتفق معها ومع ميولهم واحتوائه عىل 

مواد سهلة مجتمعة وعىل نشاطات مفيدة البد أنها سوف تدعم الصحة النفسية للطلبة 

  .وتساعدهم عىل التكيف السليم

  :اون مع البيت واملجتمع املحيلالتع. د

من املهم وجود تعاون بني املدرسة واألرسة أوالً واملجتمع والبيئة الخارجية لينشأ 

الطالب بشكل سليم وذلك بعمل املحارضات والنرشات حيث ميكن للمدرسة االستعانة 

ع بآراء أولياء األمور وإمكاناتهم يف تنمية شخصية الطالب كذلك االستعانة باملجتم

املحيل عن طريق وجوه النشاط املختلفة وميثل ذلك أيضاً بالزيارات والرحالت ودعوة 

املختصني واملسؤولني ليلتقوا مع الطلبة حتى يستعد الطالب وتنمو شخصيته وتدعم 

  .صحته النفسية بشكل أفضل

  :الصحة النفسية للمدرس. هـ

الميذه حيث إنها تتأثر صحة التالميذ بكفاءة املدرس وقدرته وعالقاته مع ت

تنعكس عىل صحة التالميذ وسلوكهم، إذ يعترب منوذجاً مهامً يقابل التلميذ ويتأثر به 

فاملدرس يجب أن يكون ليس ملقناً فقط بل عليه أن يكون معلامً ومرشداً وأخصائياً 

يحاول وباستمرار تقديم املساعدة للطلبة ما أمكنه ذلك، واملدرس الناجح يجب أن 

  :ور التاليةيتحىل باألم

  .أن يتعامل مع الطلبة بدميقراطية مراعياً الفروق بينهم والنزاهة والعدالة بينهم - 

  .أن يهتم مبشكالت الطلبة ويساعدهم عىل التغلب عليها - 

املقدرة الكافية عىل القيام مبهمته واتباع طرق تدريس تساعد الطلبة عىل التفكري  - 

  .واالستنتاج والربط بني املوضوعات



  

١٩٦ 
  

  .أن يكون مرحاً عطوفاً مراعياً لشعور التالميذ حازماً مع نوع من اللني - 

كل هذه األمور إذا ما توافرت يف املعلم فإنه سيكون ناجحاً يساعد الطلبة عىل 

  .تدعيم صحتهم النفسية كذلك يف التكيف السليم

  : العمل واملهنة

امة التي لها يحتل العمل مكانة هامة يف حياة اإلنسان وهو من العوامل اله

دورها وتأثريها عىل صحة الفرد النفسية فالعمل هو ميدان نشاطه املنتظم املنتج، 

فالعمل مصدر لقمة العيش وهو البيئة التي يعيش فيها جزءاً كبرياً من حياته يجعل 

الفرد آمناً عىل مصدر قوته وإشباع حاجاته ويشعر الفرد بقيمته ويؤكد ذاته ويحدد 

فإذا كان نوع العمل متناسباً مع قدرات الفرد وميوله . ة يف املجتمعمكانته االجتامعي

املختلفة وآماله كان الغالب فيه أن يحقق الفرد النجاح يف هذا العمل وبالتايل تدعم 

  .صحته النفسية ويحقق له النجاح واالستقرار النفيس والسعادة

وصول لإلنتاج هناك عوامل تؤثر عىل صحة العاملني النفسية وتساعدهم إىل ال

  :املناسب يف العمل وهي

  .واملقصود بذلك مستوى الذكاء والقدرات الخاصة التي تلزم العمل: القدرات - ١

وهي مستوى األهلية التي يكون العامل قد وصل إليها يف ميدان : الكفاية املهنية - ٢

عمله يف مراحل التوجيه والتدريب املختلفة قبل أن يتحمل مسؤوليات عمله  

  .ةكامل

مثل املثابرة، الدقة، النظام، األمانة والتعاون والشعور باملسؤولية : الصفات الشخصية - ٣

  .حيث تحتل هذه الصفات مكانة هامة من استمرار العامل يف عمله ونجاحه به

  عامل االهتامم الذي يعرب عن امليول والطموح واالرتباط العاطفي بني العامل  - ٤

   .وعمله

ا كانت ظروف العمل صعبة وغري مناسبة للفرد ولحالته الصحية فإن فإذ: ظروف العمل - ٥

هذا سيؤدي به إىل عدم االرتباط بهذا العمل وعدم حبه له وكذلك عدم الرغبة يف 

  بذل الجهد فيه مام يؤثر تأثرياً سيئاً عىل سلوك العامل وصحته النفسية والعكس 

اسب العمل مع قدراته وإذا تنفإذا توافرت الرشوط املناسبة للعامل  .صحيح

  ةحوإمكاناته وميوله واستعداداته فإن ذلك سيؤدي إىل التكيف الحسن ويدعم ص
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إذاً ما هي املؤرشات التي تدل عىل التوافق والتكيف املهني للعامل؟ . العامل النفسية

  أي ما هي مظاهر الصحة النفسية للعاملني؟

  :ميكننا تلخيص أهم هذه املظاهر باألمور التالية

  .يزيد معدل اإلنتاج وكذلك يرتفع مستوى الكفاية اإلنتاجية للعاملني - ١

  .قلة عدد الشكاوى والتظلامت من العاملني - ٢

  .التمسك بالعمل وعدم الرغبة يف تركه - ٣

  .قلة األخطاء يف العمل وعدم وجود فاقد وتالف يف اإلنتاج - ٤

  .انخفاض معدل الغياب بني العامل - ٥

  .غري املرغوبة كالسلوك العدواين لدى العاملنياختفاء السلوكات  - ٦

انخفاض عدد إصابات العمل التي غالباً ما تكون سببها اضطراب العامل وقلقه  - ٧

  .وعدم قدرته عىل الرتكيز

  .عدم إجبار العاملني من استخدام الحيل الدفاعية - ٨

  الحاجات وأثرها عىل الصحة النفسية والتكيف 

اجة إىل اإلشباع فالحاجة بحد ذاتها هي مطلب إن للفرد حاجات متعددة بح

الفرد للبقاء أو لنمو اإلنتاجية أو الصحة والتقبل االجتامعي وتنشأ يف حالة شعور الفرد 

بعدم التوازن البيولوجي أو النفيس يف موقف معني وبقدر إشباع هذه الحاجات تتوقف 

  :وأهم هذه الحاجات: الصحة النفسية للفرد

  : ولوجيةالحاجات الفسي. ١

وهي حاجات أساسية للفرد من أجل منوه وقيامه بواجباته ووظائفه 

الحاجة (الفسيولوجية وهي حاجة مهمة لحياة اإلنسان وبقائه وأهم هذه الحاجات، 

إىل الطعام والحاجة إىل الرشاب والحاجة إىل التنفس، والحاجة إىل الراحة والنوم 

بطريقة سليمة له دور هام يف حياة الفرد  إن إشباع هذه الحاجات. والحاجة إىل الجنس

  .ويساعد عىل تدعيم صحته النفسية ومساعدته عىل التكيف السليم
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  : الحاجات النفسية. ٢

وهذه الحاجات ال تقل أهمية عن الحاجات السابقة فالطفل بحاجة إىل الحب 

  :من املحيطني به وخصوصاً الوالدين وأهم هذه الحاجات

  :الحاجة إىل األمن - أ

وهذه الحاجة تظهر لدى األطفال بوضوح يف تجنبهم ملواقف الخطر فهي إذاً 

تحررهم من الخوف وأن ال يكون اإلنسان مهدداً يف رزقه أو مستقبله وأن يكون 

  .مستقراً يف حياته األرسية

  :الحاجة إىل الحب - ب

فالطفل املحبوب ممن  حوله طفل سعيد وهذا يدعم صحته النفسية وأما   

ملحروم من الحب والحنان فيعتقد أنه طفل غري سوي ألنه ال يستطيع أن يقابل الطفل ا

لذا عىل األبوين أن يشبعا هذه الحاجة بطريقة معتدلة أيضاً . الناس ميثل هذا الشعور

  .ألن اإلرساف يف الحب والدالل قد  ينعكس سلباً عىل صحة الطفل النفسية

  :الحاجات االجتامعية -جـ

  .تقدير من اآلخرينالحاجة إىل ال - ١

  .الحاجة إىل االنتامء إىل جامعة لنقل الطفل، وتحقق له مكانة اجتامعية - ٢

  :الحاجة للتعبري عن الذات وتأكيدها -د

  .وهي أن يثبت الفرد وجوده وسط الجامعة التي يعمل بها   

  :الحاجة إىل النجاح - هـ

  .فتحقق هذه الحاجة تشعر الفرد باألمن والثقة بالنفس   

  :الحاجة إىل اللعب  - و

  .حيث يساعد اللعب يف تدعيم شخصية الفرد النفسية  

  :نسبية الصحة النفسية

إن الصحة النفسية تعني التوافق التام بني الوظائف النفسية املختلفة عند الفرد وهذا 

يكاد يكون مستحيالً فال يوجد توافق تام بني الوظائف النفسية املختلفة، ودرجة اختالل 

  النفسية هي التي متيز حالته الصحية عن غريها وهذا هو الذي مييز بني الصحة التوافق 
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من فرد إىل آخر فكلام زادت أخطاء الفرد قلت صحته النفسية وكلام قلت أخطاء 

  .الفرد زادت صحته النفسية شأنها يف ذلك شان الصحة الجسمية

نسبي  كذلك فإن تكيف الفرد مع من حوله من أفراد أرسته ومجتمعة تكيف

ويختلف باختالف الزمان واملكان وهذا أيضاً يدل عىل نسبية الصحة النفسية ومن هنا 

فعىل املرشد واألخصايئ مراعاة ظروف البيئة التي يعيش فيها املسرتشد قبل أن يصدر 

  .أحكاماً عىل هذا املسرتشد أثناء املعالجة

  :أهم عالمات الصحة النفسية

  :مظاهر الصحة النفسية

م املهتمني بالصحة النفسية إىل االتجاه القائل بأنها إيجابية وتبدو يف مييل معظ

التناسق العام بني الوظائف النفسية املختلفة وهي تؤدي عملها ضمن وحدة الشخصية 

فام هي أهم عالمات أو مظاهر الصحة النفسية التي تدل عىل قيام هذه الوظائف 

تكامل؟ هناك عدة مظاهر للصحة مبهامتها بشكل أو مستوى معني من التناسق وال

  :النفسية أهمها

  .الصحة النفسية، كام تظهر يف التناسق العام بني الوظائف النفسية - ١

ويقصد بذلك أن الشخصية تؤدي وظائفها بصورة متكاملة جسمياً وعقلياً 

وانفعالياً أي أنها تعمل بتناسق فيام بينها نحو تحقيق هدف معني فإذا طرأ أي خلل يف 

الوظائف وهذا التناسق فإن االضطراب سيحدث وبالتايل سيكون البحث عن هذا هذه 

  .االضطراب

  :   الصحة النفسية كام تظهر من خالل عدد من املعايري -٢

  :حدد عدد من الباحثني عدداً من املعايري األساسية نذكر منها عىل سبيل املثال

يري األساسية للصحة النفسية تسع نقاط يعتربها املعا) Schneiders(يذكر سنايدرز     

   :نلخصها كام ييل

  .الكفاية العقلية - أ
  .التحكم باألفكار والتكامل بينها - ب
  .التكامل بني العواطف والتحكم بالرصاع واإلحباط - جـ
  .العواطف واملشاعر السليمة واإليجابية - د

  .املواقف السليمة - هـ
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  .املفهوم السليم حول الذات - و

  .اسبوعي الذات املن - ز

  .العالقة املناسبة مع الواقع - ح

ويعني كل معيار أنه من املمكن النظر إىل الصحة النفسية من خالله بحيث 

  .تقدم املحصلة، بعد اعتامد املعايري التسعة صورة واضحة عن الصحة النفسية للشخص

  : الصحة النفسية كام تظهر يف نقاط االتفاق بني عدد من الدراسات التحليلية - ٣

د قامت دراسات من بيئات مختلفة كان من بني أهدافها معرفته مظاهر لق  

   :الصحة النفسية، وميكننا ذكر أهم هذه املظاهر عىل النحو التايل

  .املحافظة عىل شخصية متكاملة - أ

  .التوافق مع املتطلبات االجتامعية - ب

  .التكيف مع رشوط الواقع - جـ

  .املحافظة عىل الثبات - د

  .لعمرالنمو مع ا - هـ

  .املحافظة عىل قدر مناسب من الحساسية - و

  .املشاركة املناسبة يف حياة املجتمع وتقدمه - ز

  :الصحة النفسية يف التفاعل بني الفرد ومحيطه - ٤

إن االتجاه اإليجايب للصحة النفسية يف مجال التفاعل بني الفرد ومحيطه يظهر 

  . سه وعالقته مع العامل الذي حولهنوعني من العالقات التفاعلية، عالقة اإلنسان مع نف

  :هناك ثالثة مظاهر: عالقة الفرد مع نفسه: أوالً

  .فهم الفرد لنفسه ولدوافعه ورغباته وتقديره لذاته وقبوله ما هو عليه - ١

  .منو الفرد وتطوره ونظرته إىل املستقبل - ٢

الثبات وحدة الشخصية ومتاسكها متاسكاً ينطوي عىل التعبري املناسب من جهة و  - ٣

  .الكايف من جهة أخرى
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  :ويتضمن املظاهر التالية: عالقة الفرد مع محيطه: ثانياً 

ويعني قدرته عىل اتخاذ . تحكم الشخص بذاته يف مواجهة الرشوط املحيطة به - ١

  .وتنفيذ قراراته بنفسه والتي تتصل مبحيطه ضمن رشوط وظروف محيطه

  .يقتضيه إدراك الفرد للعامل كام هو ومواجهته مبا - ٢

  .سيطرة الفرد عىل رشوط محيطة وتحكمه بها - ٣

الشعور باألمن والطأمنينة، والذي يتحقق نتيجة لنجاح الفرد يف عالقته مع نفسه  - ٤

  .ومع ما يحيط به

يتضح لنا من الشكل الرابع ملظاهر الصحة النفسية أنها تنبثق من عالقة الفرد 

مبعنى . ه من ظواهر اجتامعية وطبيعيةمع نفسه من ناحية ومن عالقته مع ما يحيط ب

أن الصحة النفسية تظهر يف قدرة اإلنسان عىل التكيف مع الذات ومع املحيط ونجاحه 

يف تحقيق نوع من التوازن بني حاجاته وقدراته ورشوط املحيط بشقيه املادي 

  : وهي) ١٩٨٢الرفاعي، ( واالجتامعي

  .اإلرادة القوية - ١

  .الحب - ٢

  .ا عن النفسالشعور بالرض - ٣

  .التكيف الذايت - ٤

  .االستقرار الجنيس - ٥

  .اإلنتاج املالئم - ٦

  .التكيف االجتامعي - ٧

  .الخلق الرفيع - ٨

  .االستقالل - ٩

  .اختيار األهداف- ١٠

  :أهمية الصحة النفسية لألفراد واملجتمع

إن انتشار االضطرابات واألمراض النفسية والعقلية بعد الحرب العاملية وظهور 

كات االجتامعية واإلنسانية التي تؤكد عىل حقوق اإلنسان يف الحرية واألمان، كان الحر 
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من األسباب القوية التي أدت إىل االهتامم بالصحة النفسية والتأكيد عليها ألهميتها 

  .القصوى يف تحقيق حياة كرمية للفرد ويف تنمية املجتمع وازدهاره

  :أهمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد: أوالً

  :إن الصحة النفسية مهمة جداً للفرد وذلك لعدة أمور نجملها فيام ييل

فالفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية هو الفرد املتوافق مع ذاته فهو : فهم الذات - ١

  .يعرف ذاته ويعرف حاجاتها وأهدافها

ويعني ذلك التوافق الشخيص بالرضا عن النفس وفهم نفسه واآلخرين من : التوافق - ٢

  .هحول

الصحة النفسية تجعل حياة الفرد خالية من التوتر واالضطراب والرصاعات املستمرة  - ٣

  .مام تجعله يشعر بالسعادة مع نفسه

الصحة النفسية تجعل الفرد قوياً تجاه الشدائد واألزمات وتجعل شخصيته متكاملة  - ٤

  .تؤدي وظائفها بشكل متكامل متناسق

درين عىل التحكم بعواطفهم وانفعاالتهم مام الصحة النفسية تجعل األفراد قا - ٥

  .تجعلهم يتصفون  بسلوك السلوكات السوية ويبتعدون عن السلوكات الخاطئة

  .إن الهدف النهايئ للصحة النفسية هو إيجاد أكرب عدد من األفراد األسوياء - ٦

  :أهمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع: ثانياً 

للمجتمع مبختلف مؤسساته؛ ألنها تهتم إن الصحة النفسية مهمة بالنسبة 

بدراسة وعالج املشكالت االجتامعية التي تؤثر عىل منو شخصية الفرد وميكن أن نورد 

  :بعض النقاط الهامة ألهمية الصحة النفسية للمجتمع 

الصحة النفسية السليمة بالنسبة للوالدين تؤدي إىل متاسك األرسة والذي يؤدي إىل  - ١

و شخصية الطفل املتامسكة وتجعل األفراد أكرث قدرة عىل خلق جو مالئم لنم

  .التكيف االجتامعي

تعد الصحة النفسية ذات أهمية للمدرسة حيث إن العالقة السوية بني اإلدارة  - ٢

  واملدرسني وبني املدرسني أنفسهم تؤدي إىل منوهم السليم والذي ينعكس عىل منو 
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القة الجيدة بني املدرسة والبيت تساعد عىل التالميذ فينمو منواً سليامً كذلك فإن الع

  .النمو النفيس للتلميذ

الصحة النفسية مهمة للمجتمع ألنها تهتم بدراسة وعالج املشكالت االجتامعية التي  - ٣

  .تؤثر عىل منو شخصية الفرد وعىل املجتمع الذي يعيش فيه

اين من التمزق والصحة النفسية للمجتمع يف غاية األهمية ألن املجتمع الذي يع - ٤

وعدم التكامل بني مؤسساته هو مجتمع مريض؛ لذلك نستنتج مام سبق أهمية 

  .الصحة النفسية للفرد واملجتمع وقدرتها عىل تحقيق التكامل والنامء والسعادة

الصحة النفسية تجعل األفراد  قادرين عىل التحكم بعواطفهم وانفعاالتهم مام  - ٥

  .السوية ويبتعدون عن السلوكات الخاطئةتجعلهم يهتمون بسلوك السلوكات 

  .إن الهدف النهايئ للصحة النفسية هو إيجاد أكرب عدد من األفراد األسوياء - ٦

  ):االضطرابات النفسية(غري السوية  الشخصية

ميثل العوامل التي تسـهم  والنفيسأن التكوين البيولوجي والورايث  )فرويد( يرى  

لديه جوانـب عجـز كثـرية   طفالً الدنيايأيت إىل  نساناإل يف نشأة املرض النفيس ويرى أن 

فقـدان املوضـوع مـام  مـنللخطر ومـن ثـم الخـوف  أطولوهذا العجز يوجد املوقف 

  .ينشئ داخل الفرد حاجة ألن يكون محبوباً 

  :تشكل الرصاع العصايب املريض عنارصالعامل النفيس يف األعصبة ثالثة  ويشمل

عن طريق األنا والذي ينتج عنه حجز الغريزة الجنسـية  الرغبات الجنسية إحباط: األول

يف الطفولـة حـني يكـون األنـا مـا زال ضـعيفاً يف مقابـل الرغبـات  الكبتويحدث 

كـرد فعـل للقلـق ، حيـث يتوقـع األنـا أن إشـباع الرغبـة  اإلحباطالجنسية وينشأ 

إن هذه الرغبة الخطرية ، وعن طريق الكبت ف فيكبتالجنسية سيؤدي إىل الخطر 

  .لتأثريه متاحةغري  املكبوتةالرغبة  ويبقيتنظيمه  مناألنا يستعيد جانباً 

فهو التحويـل املمكـن للرغبـات الجنسـية املحيطـة إىل أعـراض عصـابية :  الثاين العنرص

  .بديلة للرغبات الجنسية املحيطة إشباعاتوالتي تعترب 



  

٢٠٤ 
  

الجنسـية عنـد  الغريـزةة وشد ظاستيقافهو عدم مالمئة الكبت مع :  الثالثالعنرص  أما

يعـيش الفـرد  وبـذلكالبلوغ بعد أن كان فعاالً خالل الطفولة وأثناء فرتة الكمـون 

  .رصاعاً عصابياً مركزاً 

  :فرويد والعملية اإلرشادية

يعرب بحريـة  املسرتشدجعل  إمكانيةالعالج النفيس حسب مفهوم فرويد هو  إن  

خالل مراحل التحليـل النفيسـ  ومنته ، يف ذا ةه التي يعاين منها وهي مكبوتلعن مشاك

شـعور ال بحيـث يصـبح ال أكـرثلديه القدرة عـىل الحـديث بحريـة  املسرتشدالذي يجعل 

أكرث إدراكاً للهو ،  املسرتشدتقوى واألنا األعىل تضعف ويصبح  األناشعوراً وهذا يعني أن 

مج الخربات التي وإعادة د اً شعور ويصبح دور املعالج النفيس يف إمكانية جعل الالشعور 

أكـرث سـيطرة  املسرتشـد يصـبحيف الشخصية وبعد أن يتم ذلك  ةكانت يف السابق مكبوت

ذاتـه بشـكل واع ،  ومامرسـةالقـرار  اتخـاذعىل حياته وبالتايل يصبح لديه القـدرة عـىل 

  .وهذا ما أطلق عليه فرويد إعادة تنظيم تركيب الشخصية

  :املرشد دور

هـو دور املوجـه ملـا  للمسرتشـد بالنسـبةأو املرشـد الذي يأخذه املعـالج  الدور  

العالجيـة ، فتـارة يسـتحث  الجلسـةحداث وهو الذي مييل رأيه ويوجه سري أ يجري من 

تم وتارة يفرس لـه جوانـب  قدعىل الكالم والرتكيز عىل موقف معني أو حادث  املسرتشد

املرشـد دور  دور أنأي  سرتشـدمن ذكرياتـه أو تداعياتـه مبنطـق رمـزي غـامض عـىل امل

  .سلطوي

  :العالج والتحليل النفيس أساليب

طريقة يستخدمها املحللون يف الحصول عـىل بيانـات عـن شخصـية : الحر التداعي .١

، ويعتمد هذا األسلوب عىل أن املريض عنـدما يـأيت للمعـالج  أيضاً املريض والعالج 

 ، مهمـةيدور يف ذهنه حتى ولو كانت غري سارة أو غـري مافعليه أن يفصح عن كل 

 –الرغبة يف الشفاء  يف الالشعور التي تتمثل بقوىن عملية التداعي الحر محكومة إ 

وهذه كلها قد تهدد عملية التحليل النفيس  –الرصاعات الرضية  –الرغبة يف العالج 

الطفولـة (عنرص التحليـل لألمـور التاليـة  عىليف بداية عملية العالج ، يركز املعالج 
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واألحـالم واللغـة والرمزيـة واملقاومـة  وخرباتهـااألوىل وذكرياتها املبكرة ، السنوات 

  ).والتدخل

شـياء واملوضـوعات هـو إمكانيـة الكشـف عـن األ  الحرهدف أسلوب التداعي  إن

إىل املكبوتـة استدعاء هذه الخـربات  ومحاولةيف منطقة الالشعور  املسرتشدا بتهالتي يك

ز هذه الخربات يشعر بالقلق ، وعىل  عنحديث بال املسرتشدالشعور ، وعندما يبدأ  حيـَّ

جــل محاولــة أ ذاتــه مــن  وتــدعيمومســاعدته  املسرتشــداملعــالج دور كبــري يف تشــجيع 

املعـالج يف مسـاعدة  يعمـلالسيطرة عىل هذه املشاعر التي تقلقـه ، وكـذلك  املسرتشد

 التـي مل يكـن املكبوتـةوالكشـف عـن هـذه الخـربات  دعاء عىل عملية االست املسرتشد

التـداعي الحـر  عمليةيعيبها من قبل، ويفرس املعالج كل ما كشف عنه خالل  املسرتشد

ملـا يصـدر  منتبهـامن مشاعر وأفكار ورغبات ورصاعات ، كذلك عىل املعـالج أن يكـون 

  .من زالت لسان وتلعثم يف الحديث املسرتشدعن 

و الشـخص يحصل عندما تكون املشـاعر االنفعاليـة العاطفيـة نتيجـة منـ:  التحويل .٢

مــن أن الشــخص املعــالج هــو املصــدر العــام لهــذه املشــاعر  الــرغماملعــالج عــىل 

املعالج يعطف ليفرق بني أحالم اليقظـة أو الواقعيـة يف  هذان تحليل إ . االنفعالية 

السابق نحو الشخص املعالج فضـالً عـن أن التـابع  الشخصاملشاعر التي تنقل من 

يستطيع أن يفرس أو يشعر أو يتجاوب يف  كيفيساعد ليك يكتب فهم ) املسرتشد(

املادة التـي يـتم نقلهـا ليسـت  معظماملصطلحات التي سيتم ذكرها بعد قليل ألن 

  :من التحويل هي أنواعإىل أن هناك ثالثة  )باترسون(وقد أشار . من الشعور 

  .واإلعجاباإليجايب ويتسم بالحب  التحويل -أ

  .اهية والنفورالسلبي هو الذي يتسم بالكر  التحويل -ب

  .املختلط وهو الذي يجمع بني النوعني السابقني التحويل -ج

جـل أ إحدى الحيل التي يقوم بها املريض للدفاع عن الـنفس مـن  وهي: املقاومــة .٣

يف كشـفها ال سـيام إذا كانـت مخيفـة وفيهـا صـبغة  املرغوبالكبوتات غري  كشفعدم 

  ذنب ومن مظاهر هذا األسلوببالخجل وال بالشعور إحساسانفعالية قوية وكذلك 
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إىل املعالج ، عدم التقيـد  اإلصغاء عدمالكالم بصوت مسموع ، الصمت الطويل ، (  .٤

  ).باملواعيد واالعتذار عنها

رصاعـات  أويستخدم بكشف عام بالالشعور مـن رغبـات ودوافـع :  األحالم تحليل .٥

رى أن مضـمون فرويد طريقاً مبـارشاً إىل الالشـعور ألنـه كـان يـ عتربهاوقد  مكبوتة

إىل تفسري األحالم عـىل أنهـا تحقيـق رمـزي لهـذه  املكبوتة الرغباتدده حاألحالم ت

  .بعض مضمونها خربات الطفولة املبكرة عليهالرغبات التي ينطوي 

لقد أشار فرويد إىل أن هذا األسـلوب يعتـرب مـن أدق مـا ميكـن أن مييـز :  التفسري .٦

ـاعات العصـابية  وهو املظهر الرئيس النفيسعملية التحليل  لتدخل املعالج يف الرص

التحلييل يتناول الديناميكية بني العميل واملعالج من جهـة  فالتفسريلدى العميل ، 

حالم مـن خالل عملية التداعي الحر والتحويل واملقاومة واأل  تكشفواملواد التي  –

ول العميل بكل املعـاين لهـذه املـواد التـي ظهـرت ويحـا يزودجهة أخرى فالتفسري 

ن إ  املكبوتـة، حيـث الحـايل للعميـل وطفولتـه  السـلوكالتفسري ربط العالقـة بـني 

يقبله العميل وحتى يـؤدي إىل  حتىالتفسري يجب أن يكون كالماً صحيحاً ومنطقياً 

  .املكبوتةالذكريات  هذههدف التحليل النفيس يف عملية استدعاء وكشف وفهم 

  االمتحان وعالقته بالصحة النفسية قلق

ن إ وميكننـا  اإلنسـانية الشخصـيةالقلق من العوامـل الرئيسـية املـؤثرة يف  تربيع  

مجتمعاتنا كبـاراً أو صـغاراً  يفعرصنا هذا بعرص القلق ألن القلق أصبح السمة السائدة 

يف مناسـبات مختلفـة فهـو  األفـرادوالقلـق يالحـظ عنـد .  ورجاالً ءً نساو شباباً وشيوخاً 

غـري كـاف وكـذلك عنـد  استعدادهاالمتحان حني يكون  يالحظ عند طالب الثانوية قبل

هنـاك أزمـات  تكـون ماويالحظ لدى العاملني يف مجـال التجـارة عنـد. طالب الجامعة 

إذا  االمتحـاناقتصادية ويالحظ عند الطالب وهو ينتظر رد فعل أبيـه عـىل نتيجتـه يف 

فقـط بـل  نفسـية واالهتامم بهذه الظاهرة يزداد ال لكونهـا ظـاهرة. كانت غري مرضية 

 مواضـيعوسوف نتحدث عن أحـد  ،ذلك ليصبح شكالً من أشكال االضطراب ىألنه تعد

  .هذه الظاهرة وهو قلق االمتحان

  تعريف ظاهرة القلق فام هو القلق ؟ نانتطرق لقلق االمتحان علي أن قبل  
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خطـر يتهـدده ، وهـو  بوجـودهو حالة نفسـية تحـدث حـني يشـعر الفـرد  القلق

نعــيم الرفــاعي، ( .تر انفعــايل تصــحبه اضــطرابات فريولوجيــة مختلفــةينطــوي عــىل تــو 

١٩٨٢.(   

أشكال املخـاوف املرضـية وهـو مـن  من يعترب قلق االمتحان شكالً: االمتحان  قلق

فقـط ولكـن تواجـه األرسة  التالميـذأهم وأعقد املشـكالت النفسـية التـي تواجـه لـبس 

بـني الطلبـة يف مختلـف  الـدرايسل اً للتحصـيّوقـالقلـق عـامال مع لكـونبأكملها وذلـك 

هذه الظاهرة والناشئة  مواجهةمستوياتهم الدراسية فال يكاد يخلو بيت من البيوت من 

  .األرسةعن االمتحان وما تسببه من توتر وعصبية لجميع أفراد 

  :قلق االمتحان مفهوم

يف موقـف محـدد ويتكـون  شخصيةقلق االمتحان بأنه سمة  )سبيلربجر( يعرف  

يتمثـل يف الخـوف مـن  معـريفويعرف االنزعـاج بأنـه اهـتامم  ،نزعاج واالنفعاليةمن اال 

وميثـل هـذين .  االوتونـوميالفشل بينام االنفعاليـة هـي ردود أفعـال الجهـاز العصـبي 

  ).١٩٩٤محمد عبدالظاهر الطيب، (. املكونني أبرز عنارص قلق االمتحان

  :القلق أنواع

  :ة له إىلمن حيث املصادر املثري  القلق ينقسم  

خـارجي ومعـروف سـببه ويف  القلـقوفيه يكون مثري : املوضوعي العادي  القلق -١

  . ذلك يتفق القلق مع الخوف

داخليـاً كخـوف الفـرد مـن تأنيـب  القلقوفيه يكون مثري : الذايت العادي  القلق -٢

  .عتزم الخطأاالضمري إذا أخطأ أو 

ف و غـري معـر  اً داخليـ سـببهيكون  حيثوهو أعقد أنواع القلق : العصايب  القلق -٣

  .ني بالقلق الالشعوري املكبوتيويسميه بعض السيكولوج

  :االمتحان قلق أسباب

  :لتحليل النفيسلالقلق من وجهة نظر املدرسة  أسباب. ١

عامة إىل رصاعات داخلية ال شعورية والتي  بصفةمعظم االضطرابات  )فرويد( دير 

ويؤدي تصارعها إىل ظهور أعـراض  اً بعض بعضهاهي عبارة عن قوى داخلية تتصارع مع 

  .مرضية
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املوضوعي أو الحقيقـي والقلـق  القلقميز فرويد بني نوعني من القلق هام ،  وقد

الـذات مـن موضـوع حقيقـي  أو اإلنسـانفاألول رد فعل مقبل هدفـه حاميـة ، العصايب

تربط بني القلـق  الفرويديهواملدرسة  ،والثاين خوف غامض ال شعوري غري معروف سببه

  .وخربات الطفولة

  :نظر املدرسة السلوكية وجهةأسباب القلق من . ٢

اضـطرابات السـلوك بصـفة عامـة إىل تعلـم سـلوكيات  السـلوكيةاملدرسـة  ترجع

يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة ويـرون أن اكتسـاب  وخاصةخاطئة وسوء توافق مع البيئة 

 ،م يف املدرسـة السـلوكيةيـتم طبقـاً ملبـادئ الـتعل) الخاطئـة ( تلك السلوكيات املرضية 

الطفل يف تـدعيم تلـك السـلوكيات والعمـل  فيهاوتسهم الظروف االجتامعية التي ينشأ 

  . هائعىل استمرارها وبقا

  :االمتحانقلق  عالج

  الدراسات السابقة التي تناولت قلق االمتحان لجأت إىل استخدام أسلوب  معظم نإ

عىل أساس مبدأ االشرتاط املضاد أو  والقائم) ولبي(الذي طوره  التدريجيالحساسية 

  .كطريقة يف العالج هواستخدام االسرتخاء العضيل وحد املتبادلالكف 

 أسـلويبفعالية كل مـن  عىل  )١٩٧٨لهيفاء أبو غزالة (دلت نتائج دراسة  فقد كذلك 

واالسرتخاء العضـيل وحـده ) املتضمن االسرتخاء العضيل( التدريجيتقليل الحساسية 

جميع املقاييس املسـتخدمة باملقارنـة مـع املجموعـة  وعىلاالمتحان يف خفض قلق 

  .الضابطة

 عىل التغذيـة البيولوجيـة املرتـدة فقـد أثبتـت الدراسـات الحديثـة  التدرب أسلوب

العائد البيولوجي يف خفض قلق االمتحان ، ويعني قدرة الفـرد  عىلفعالية التدريب 

عـــدد مـــن املـــؤرشات  مبـــا يـــنعكس عـــىل خفـــض انفعاالتـــهعـــىل الـــتحكم يف 

توتر عضلة الجبهة وانخفاض ضغط  انخفاضالسيكوفسيولوجية لقلق االمتحان قبل 

  ).١٩٩٥عايدة أبو صامية، (. الدم وانخفاض عدد نبضات القلب
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  :االنتباه اضطراب

مـع البيئـة املحيطـة  الطفـلتثبيت االنتباه من املعيقات الرئيسية لتفاعـل  بعد  

وقد تصـدر عنـه أمنـاط  ،قلل من فرصته عىل العلم بفاعلية وبخاصة البيئة الصفية إذ ي

التثبيت السـلبية مـام  آثاره وتزداد ئسلوكية غري مناسبة مام يؤدي إىل تثبيت انتباه زمال 

لـدى الطفـل إىل  االنتبـاهيثـري تشـتت  وقد .صعوبات لدى املعلم يف إدارة الصف يخلق

  .واملتوسطة البسيطةما بني  مظاهر اإلعاقة االنفعالية لديه وترتاوح يف شدتها

مـدة االنتبـاه : واإلصغاء إىل مثري معني لفرتة زمنية تسـمى  النظر: باالنتباه  يقصد

واالنتبـاه هـو أحـد . فيها الطفل أن يركز عىل موضوع معـني  يستطيعوهي الفرتة التي 

نحـو ، أما تشتت االنتباه فيشـري إىل الوضـع الـذي يتجـه فيـه  للتعلماملهارات األساسية 

مع األنشطة الصفية ويظهر ذلك عندما يشتت االنتباه بني  يتالءم الاالنتباه إىل موضوع 

ينحرف االنتباه نحو موضوع غري مناسب أو عندما يشتت  عندماموضوعات متعددة أو 

  ).١٩٨٨نزيه حمدي، . (مشاعر متضاربة أواالنتباه بسبب وجود أفكار 

  :االنتباه بالنجاح املدريس عالقة

أن ينتقي الطفل بني امليزات املتعـددة املوجـودة يف  عادةالنجاح املدريس  بيتطل

العالقـة بالتحصـيل ، وأن يهمـل املثـريات غـري املالمئـة  ذاتغرفة الصف ، تلك امليـزات 

املّدرس وأن ال يستمع ألصوات السـيارات يف الخـارج  لصوتفيفرتض بالطفل أن يستمع 

به أن يرى الكلامت املكتوبة عىل السبورة أو عـىل  يفرتضأو الطلبة الذين يسوقون كام 

  .عىل لوحات الحائط أو مالبس املعلم وليسصفحة الكتاب التي يقرأها 

موقف ما والتي تكون موضع اإلدراك واالنتبـاه يف وقـت  يفامليزات البارزة  تسمى

 أن دون نفسـهاألخرى التـي توجـد يف املوقـف   امليزاتبينام تسمى ) الشكل(معني بـ 

أن الطفـل الـذي يعـاين مـن صـعوبات ) الخلفيـة(تكون موضع إدراك وانتباه مبارش بـ 

ن يحتفظ بصـوت املعلـم يف الشـكل ويبقـي األصـوات األخـرى يف أ ال يستطيع  باالنتباه

مام يؤدي إىل تعطيل عملية التعلم وتقليل فرص النجاح لديـه بسـبب انتقالـه  الخلفية

  .ألخرى دون إنجاز مهمةمن 
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  :شتت االنتباهت أسباب

مرتبطـة بالعوامـل ذات : مجموعتني من األسباب ، األوىل  إىلتشتت االنتباه  يرجع

املــادة التعليميــة ، أو أســلوب  طبيعــة: منهــا ، املناســب  غــريالعالقــة باملنــاخ الصــفي 

غري املناسبة أو كرثة املشـتتات داخـل الصـف وخارجـه ،  التعليميةالتدريس أو الوسائل 

عـىل الرتكيـز  األطفـالوالتوتر داخل الصف يضـعف قـدرة  القلقمستوى  كام أن ارتفاع

فـيام يتعلـق باملجموعـة الثانيـة فهـي مرتبطـة بالطفـل  أما. هم التحصييلءويعطل أدا

  :نفسه وأهمها

النضــج العصـبي ، أو صــعوبات يف اإلدراك  اكـتاملتتعلــق بعـدم  عضـوية عوامـل - ١

  .الشكل من الخلفية متييزتجعل من الصعب عليه 

القلـق وعـدم الشـعور بـاألمن بحيـث يظهـر القلـق كعامـل : مثل  نفسية عوامل - ٢

  .يف موضوع مناسب الرتكيزمشتت يضعف القدرة عىل 

ويظهر يف الحاالت التي يقوم بهـا الطفـل بجـزء مـن العمـل ثـم  الخارجي التوجه - ٣

  .توجيهات أو تعليامت خارجية أخرى عىليتوقف حتى يحصل 

 .حيث ال يستطيع الرتكيز عىل ما يدور يف غرفة الصـفحان بأو الرس  اليقظة أحالم - ٤

  ).١٩٨٢محمد زيدان حمدان، (

تعزيـز  (أو اإلعفاء مـن أداء مهـامت ال يرتـاح لهـا ) تعزيز إيجايب(له  املعلم انتباه - ٥

  ).سلبي

ضعف االنتباه كأن يكون األب أو األم من النوع الذي يشتت انتباهه  منوذج تقليد - ٦

ضوعات املناسبة أو قد ال ينجز األعامل أو املهـامت التـي عىل املو  يركزبرسعة وال 

  .تناط به

  :تشتت االنتباه عالج

تأخـذ بعـني االهـتامم  متكاملـةعالج تشتت االنتباه وضع خطة عالجية  يتطلب  

من خالل اإلرشاد الجسـمي  أوأسباب تلك املشكلة ، وقد يتم معالجتها كحاالت فردية ، 

  .وجهه للصف بأكملهأو ضمن برامج لتعديل السلوك م
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  :االستعداد عن الكشف - ١

املدريس مع األطفال الذين سـيقبلون يف األول  االستعداد اختباراتاملرشد  يستعمل

بـدء الدراسـة أو أطفـال ال  ننتائجها يصـنفهم إىل أطفـال يسـتطيعو  عىلاالبتدايئ وبناء 

عهـم عـىل حقيقـة املرشد مع املعلمـني وأوليـاء األمـور إلطال  يجتمعثم . لديهم استعداد

  .مع فئات األطفال املختلفة للتعاملمر ولوضع خطة األ 

ــارات  ــاك اختب ــتعدادوهن ــار  اس ــرايئ واختب ــتعداد الق ــارات االس ــة كاختب متنوع

  .االستخدام يف املدرسة االبتدائية كثريةاالستعداد الحسايب ، وهي 

املـدرس هـذه  والثانوية يؤلف اإلعداديةيف املرحلتني  االستعدادعن اختبارات  أما

يدرسها ويعطيها ويفرس نتائجها مبساعدة املرشد ، وتكون لدى  التياالختبارات يف املواد 

استعداد مقننة يف كل مادة مـن املـواد ، وتسـتعمل نتـائج هـذه  اختباراتاملرشد عادة 

الطلبة يف املواد التي يدرسونها ويف اختبار املواد التي سيدرسـونها  تصنيفاالختبارات يف 

التي يعانون من ضعف فيها أو التي ال يوجد لديهم اسـتعداد ) املواد ( عنها  االبتعاد أو

  .لدراستها

والختيـار . الطلبـة تالئـمتستعمل نتائجها لتعديل طريقة التدريس بحيـث  كام  

فيـه الطالـب إذا  يسـجلطريقة التدريس املالمئة ، أي أنه يحدد الصف الذي يجـب أن 

  .كان مستجداً أو منقوالً

التي يجب أن يعفـى  واملادةيهدف إىل تحديد املادة التي يجب أن يدرسها  كام  

ــب  ــاهج وأي كت ــة أي املن ــاً إىل معرف ــدف أيض ــا، ويه ــراءةمنه ــه الق ــلح ل وإىل أي . يص

  : املجموعات من التالميذ يجب أن يضم يك يتمكن من التعلم

الضـعف والقـوة يف يف تحديد نـواحي القصـور وتبيـان  النفسيةتستخدم االختبارات  -١

عـىل ضـوء هـذا الهـدف يـتم مبعرفـة  االختبـاراتقدرات الفـرد ، وعنـد إجـراء 

  .اضطرابه مستقبالً تسببالجوانب التي يعاين منها الفرد أو التي 

مختلفة مثل تحليـل منـوذج  ةاملختلفة طرق تشخيصي النفسيةاالختبارات  وتعتمد

  ظر الطالب إىل أن هناك تناقضاً بني فاملرشد يلفت ن. القدرات واالستعدادات وغريها 
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بني خططه وقدراته وذلك بأن تطبق  فقأن يو  عليهبأن  ةطموحاته وقدراته مقنع

  .  )اختبار القدرات واالستعدادات(عليه

يعطـي املرشـد هـذه االختبـارات للتالميـذ : أو املوهـوبني العقولعن ضعاف  الكشف -٢

تشـخيص الضـعف العقـيل وتسـتعمل هـذه ل العقـيلللوقوف عـىل مـدى نضـجهم 

العقليـة بحيـث يـؤدي هـذا  قـدراتهموتصنيف التالميـذ تصـنيفاً متجانسـاً حسـب 

للطفـل عنـد دخولـه  الذكاءالتصنيف إىل تسهيل التعلم والتعليم وتعطى اختبارات 

الذين يشك يف  الراسبنياملدرسة لتحديد مستوى نضجه العقيل ، كام تعطى للتالميذ 

كـل عـامني  تعطـىكل عام أو عامني لجميع التالميذ كام مقدار ذكائهم وتعطى مرة 

  .أو ثالثة أعوام يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية

يستطيع املرشد أن يعـرف التخصـص املناسـب أو غـري املناسـب إذا مل يعـرف  فال

وال يستطيع أن يحدد ما إذا كانوا قد رسبوا لنقص ذكائهم  وميولهذكاء الطالب وقدراته 

وال يستطيع املرشد حل هذه املشكلة دون اختبـارات ذكـاء  آخرو ألي سبب وقدراتهم أ 

الطالب ليسوا متخلفني أو ضعاف عقول وقد يوجد طلبه  كانحيث بواسطتها يحدد إذا 

يستطيع املرشد إكثافهم بواسـطة اختبـارات الـذكاء  طاقاتهمناجحون ال يعملون بأقىص 

  .ومقارنتها بتحصيلهم

فمـن  باستمراريعني اختبار األهداف التدريسية وتعديلها  والذي: التخطيط الدرايس  -٣

األهـداف التدريسـية اليوميـة التـي تتناسـب مـع  يختـاربني وظائف املعلـم ، أن 

يف  باسـتمراربد للمعلم أن يعيـد النظـر  والمستوى الصف الذي يقوم بتدريسه ، 

س والتقـويم ، فقـد إال من خالل القيا يأيتاألهداف التي يريد أن يحققها وهذا ال 

إليها ويصبو إىل تحقيقها ، وعىل  يسعىتظهر له االختبارات عىل أن األهداف التي 

أن يكـون ناجحـاً يف تدريسـه  أرادضوء ذلك فال بد للمعلم أن يقوم بتعـديلها إذا 

 يـتالءمأو تطويرها مبـا  تنويعهاأن يعيد النظر يف أهدافه ، كأن يقوم بتعديلها أو و 

  ).١٩٩٤أحمد بوين، (. الطالب وقدراتهممع استعدادات 

للكتاب املدريس أو املقرر الدرايس وهـي أحـد عنـارص  الدرايسيضم التخطيط  كام

كان تطـوير الكتـب الدراسـية عمليـة رضوريـة لتحسـني  وملااملنهاج مبفهومه الحديث ، 
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املقـرر االسـتفادة مـن نتـائج التقـويم يف إعـادة بنـاء  منالعملية التعليمية ، كان ال بد 

  ).١٩٩٤محمد عبدالسالم، ( .الدرايس وتحسني بعض جوانبه

مستواه يف مـواد  فهمتعني االختبارات النفسية الطالب عىل : اختيار الدراسة أو املهنة -٤

، ألنهـا  معينةوقدرات معينة تؤهله لدراسات أو تجعله يحجم عن متابعة دراسة 

والرتبوية  النفسيةفيدنا االختبارات وبناًء عىل ذلك ت ،تتطلب منه ما ال يتوفر لديه

صـورة  نفسـهيف مساعدة التلميذ عىل اختيار دراسـة تناسـبه بعـد أن يكـّون عـن 

  .موضوعية متكاملة تعتمد عىل معرفته بقدراته واستعداداته وميوله

دراسة ال تناسبه أو توجهه إليها أو قبولـه فيهـا بسـبب  التلميذيف حالة اختيار  أما

، فإن التلميذ يكون يف حاجة إىل حل مشـكالته املتعلقـة  املدرسيةاته درج: عوامل مثل 

الطالـب  مـن ثـم تبصـريهنا يف كشف أسباب االضطرابات و  االختباراتوتفيد . بالدراسة

إىل اضـطرابه ، أمـا بالنسـبة الختيـار املهنـة فـإن التوجيـه  أدىبها، فيعمل عىل تاليف ما 

ــرد  ــة ومي واســتعداداتهيهــدف إىل دراســة الف ــم دراســة املهن ــه وقيمــه وســامته ، ث ول

  .املهن ىحدإااللتحاق ب عىلومتطلباتها ثم مساعدة الفرد 

يف تحليل الفرد ويف تحليل العمل ، وهكذا ميكـن أن يوجـه  تفيدالتي  واالختبارات

  .أكرث يالمئهالفرد إىل العمل الذي 

  التحصيل اختبارات

  : تعريفــها

ــارات املقن هــي   ــواع االختب ــة شــيوعاً ، أكــرث أن ــارات  والهــدفن األســايس لالختب

مـن أنـه يغلـب يف  وبـالرغمالتحصيلية هو إظهـار أثـر الدراسـة أو التـدريب الخـاص ، 

التـدريب املهنـي  قيـاستسـتخدم يف ميـادين أخـرى مثـل  اتطبيقها يف املدارس ، إال أنهـ

  .والتخصص والخربة يف كثري من األعامل

واختبارات االستعداد ، وهذا  التحصيليةرات من الكتب قارنت بني االختبا وكثري  

تختلف عـن اختبـارات االسـتعداد  التحصيليةما قد يحصل يف املعتاد ، إال أن االختبارات 

  :وجهيف عدد من األ 
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تقــيس أثــر املجموعــة مــن الخــربات املقننــة هــي املنــاهج :  التحصــيل اختبــارات - ١

جتمـع للخـربات املتعـددة يف امل األثـر تقـيساالسـتعدادية  االختباراتالدراسية أما 

ظـروف معروفـة ومضـبوطة إىل  يفالحياة اليومية ، أي أن األوىل تقيس أثر الـتعلم 

  .وغري مضبوطة معروفةالتعليم تحت ظروف غري  أثرحد ما ، أما الثانية تقيس 

تبني املكانة الحالية للفرد ومدى إفادته مـن التـدريب إذ يـدلنا  التحصيل اختبارات - ٢

 أوميكن أن يعمله الفرد يف زمن محدود بقدرات مقيـاس كفايتـه ،  ما االختبار عىل

داة أل تعتـرب يف التنبـؤ بنـوع ا: أمـا اختبـارات االسـتعداد  ،تحصيله يف زمـن محـدد 

املـدى الـذي سـيفيد بـه الفـرد مـن التـدريب ، كـام  تقديرإذ تستخدم يف . املنتظر

  .موقف جديد يفتستخدم يف التنبؤ بنوع التحصيل 

  التحصيليةاالختبارات  اماستخد

، والجيش كام يف التعليم، والخدمات املختلفة ةالتحصيلي االختبارات تستخدم

  - :عديدة أهمها علم النفس اإلكلينييك، وهي تخدم أغراضاً  مجالتستخدم أيضا يف 

  .االنتقاء ، كاختيار الصالحني لنوع من التعليم أو املدارس املقننة أو االختيار - ١

نيف الجنود بعد معرفة خرباتهم وتـدريبهم العمـيل السـابق أو كتص ، التصنيف - ٢

  .حتى يكونوا جامعات متناسقة املدارس،تصنيف أطفال 

مهارات الفرد ومعرفته الحالية، وهذا يعترب رضوري لوضـع  مستوىعىل  للحكم - ٣

  .حتى ميكن الحكم عليه  مهنيخطه تعليمية أو تدريب 

يصل إىل مسـتوى معـني كـام يف حالـة  إذا كان الفرد قد وصل أم مل مام التحقق - ٤

  . أو يف الصناعة الجيشاستخدامها يف 

كلينكية ، كتشخيص قدرة الفرد أو عجزه ومدى هـذا العجـز مـن اإل  األغراض يف - ٥

  .القراءة صعوبات نم اناحية م

تقـيس  التـي وكذلك تعديلها ، عن طريق االختبارات التحصيلية الدراسة تقسيم - ٦

ألهـداف الرتبيـة ومـا ينبغـي إدخالـه عـىل تلـك  قهاتحقيفعالية الربامج ومدى 

  .الربامج من تعديالت
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ألن موضوعية االختبارات التحصيلية وشيوعها يسـاعدان املـدرس  التلميذ تقييم - ٧

  .للتلميذ أدقعىل وضع تقييم 

مج العالجية املالمئة للفـرد، االعالجية فهي تعني يف تحديد نوع الرب  الربامج تعيني - ٨

  .دته منها حالياً ومستقبالًدرجة استفا وتحديد

عمليـات الـتعلم وذلـك مبعرفـة نقـاط  وتسـاعد –التحصيلية  االختبارات تيسري - ٩

طريقــة الدراســة واملــذاكرة التــي يتبعهــا  وتحديــدالضــعف يف الــتعلم الســابق 

 .أفضــل وإىل التحصــيل الــدرايس بطريقــةالطالــب حاليــاً فتدفعــه إىل التعلــيم 

  )١٩٩٤محمد عبدالسالم أحمد، (

   قييم االختبارات التحصيليةت

يجزم عن  أننه ال ميكن أ من الفوائد الكثرية الختبارات التحصيل إال  الرغم عىل

السلبية، ومن أكرث هذه األخطاء شيوعاً تقنني املعلومات  فإذا كان  الجوانببعض 

 التيمصحوباً بتعلم املهارات األولية كام يف بعض املواقف املهنية والعسكرية  التقنني

  .التحصييل  االختبارقنن فيها 

التـي قـنن عليهـا يف مجـاالت  املهـاراتأن التحصيل ال يقوم عـىل تعلـم نفـس  إال

يف املعلــم واملــتعلم  الفرديــةكــام أن التقنــني يتجاهــل الفــروق . أخــرى مــن التــدريب 

  .واملفحوصويتجاهل الحاجات الفردية والظروف الخاصة للفاحص 

تهتم ببعض التعليامت أكرث من غريها مثل إخفاقها  ةالتحصيليأن االختبارات  كام

  .وتطبيق املبادئ العامة  النقدييف أسئلة الفهم واإلدراك 

كرث من غريهـا أالتعليامت  ببعضتهتم أن يغلب عىل االختبارات التحصيلية  كذلك

  .املبادئ العامة وتطبيقمثل إخفاقها يف أسئلة الفهم واإلدراك النقدي ، 

مبـواد لهـا قيمتهـا الحاليـة يف  مشـحونةرات التحصيلية عىل األغلب االختبا وتكون

  .الواقعية اليوميةالدراسة وتقل قيمتها عند مواجهة الحياة 

دائم فهي اآلن تقيس مظـاهر الـتعلم  تحسنيأن االختبارات التحصيلية يف  والواقع

الً ، إال أنـه يف الدراسـة واملهنـة مسـتقب بالنجـاحاملعقدة وتتنبأ من خالل هذه الدرجات 

  :اختبار جيد ، ومن أهم هذه امليادين  تصميمببعض امليادين الرتبوية يصعب فيها 
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   .استخدام املعارف القدمية يف مواقف جديدة قياس –القدرة الناقدة  قياس -

   التحصيليةاالختبارات  صدق

  - :الصدق يف االختبارات التحصيلية بطريقتني  يوجد

   Content analysls: تحليل املحتوى :  أ

   Logical analysis: املنطقي  التحليل: ب

يعني أنهام الطريقتان الوحيدتان يف ميدان الرتبية إذ تستخدم كل الطرق  ال وهذا

  .الصدق إيجاداألخرى يف 

  :ني الطريقتاتنياستخدام ه شيوع أسباب

 نإ االختبــارات التحصــيلية ال يجــد وقتــاً كافيــا لدراســات مستفيضــة إذ  واضــع إن - ١

الجيد هو الذي يساير املنهج الدرايس الذي يقيسه وهذا املـنهج  التحصييلاالختبار 

  .ألخرى ومن مرحلة ألخرى بيئةيختلف من 

دارس واختالفات طرق التدريس املقـرر الواحـد مـن املاملناهج بني  بعض اختالفات - ٢

آلخر ، كل هذا يتوجب عمل اختبارات تتحدد مبجال معني ضـيق ، وبالتـايل  مدرس

الغرفـة الدراسـية ، وهـذا يف التحصـيل التـي تقـيس نفـس املـادة  اختباراتتتعدد 

  .اختبارات التحصيل عرضة دامئة للتغري والتجديد  يجعلالتعدد من شأنه أن 

املقاسة تحول بـني الباحـث وبـني القيـام بدراسـات تجريبيـة تتبعيـة  املادة طبيعة - ٣

  .التحليل العاميلمن التحصيل مثل  أخرىبأنواع  القياموبينه وبني 

 لكلهداف ودراسة املحتوى املحتوى يقوم واضع االختبار بدراسة األ  تحليل ويف

، وتحديد أجزائه ونسبها ثم يقوم بوضع فقرات تناسب كل هذا بحيث  الدرايساملنهج 

جزءاً من املحتوى بحسب وزن هذا الجزء بالنسبة للمنهج  الفقراتمن  اً ميثل عدد

   .املقاس كله

بوضع املفاهيم التي يود أن يكون التالميذ  ؤلفالتحليل املنطقي فيقوم امل يف أما

أن درسوا املنهج ثم يعالج الفقرات منطقياً لتبني درجة تغطيتها لهذه  بعدحصلوها 

بتحصيل األهداف الذي مييز بني التلميذ الضعيف والتلميذ املتفوق،  متمسكاً املفاهيم 

  .ن االختبار كافياً يف متثيل املنهج الدرايسبأن يكو  ؤلفيهتم امل الحالتنيويف 
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ستخدمه االختبارات التحصيلية الرتبوية هو النجاح تللمحك الذي  بالنسبة أما

  .الدرايس

أغلب الحاصلني عىل درجات مرتفعة يف االختبارات ناجحني دراسياً كان  كان فإذا

مستواهم كان االختبار وإذا تزايدت نسبة الناجحني يف الفقرة بارتفاع  صادقاً االختبار 

أسباب عدم كفاية هذا املحك االختالفات البيئية واإلقليمية بني محتويات  ومن، صادقاً 

  .املنهج الدرايس ومستويات

  التحصيلية االختبارات معايري

)  الفرقة الدراسية(يستخدم يف االختبارات التحصيلية هو معيار  الذي املعيار

Grad Norm ،  املعيار هو أن الطالب مقسمون إىل جامعات  هذاوسبب استخدام

والفرق ، فال يحتاج الباحث إىل  الصفوفجامعات  - :متجانسة مكونة بالفعل هي 

معيار يناسبها ، وللحصول عىل  مناالقيام بتصنيف املفحوصني إىل جامعات بحسب كل 

ا للامدة التي يقيسه بالنسبةنحسب متوسط درجة كل فرقة دراسية  - :هذا املعيار 

، إىل أن هناك اعرتاضات  العمليةاالختبار ، وبالرغم من مزايا معيار الفرقة وسهولتها 

  .فيها

ومستوى التعليم يختلف من فرقة ألخرى ، كام ان حصول التلميذ  محتوى إن

فرقة دراسية أعىل من فرقته ال يعني وصوله إىل مستواها يف  متوسطعىل درجة تعادل 

له الرسمي وقد يعود ارتفاع الدرجة إىل القراءات لتحصي نتيجةمادة االختبار 

  .واالطالعات

معيار الفرقة تكون الوحدات غري متساوية ، ومن عيوب معيار الفرق  يف كذلك

دراسية واحدة ينمو التالميذ يف معرفة املواد برسعة تختلف من مادة  فرقةأنه خالل أي 

  .املنهج الدرايس بحسبإىل أخرى 

أنها تشمل أفراداً متجانسني بدرجة كبرية فهناك فروق  ، هويوبهاع من وكذلك

بعدة فرق والبعض اآلخر يقل  الفرقة الواحدة تجعل بعضهم يفوقها تالميذفردية بني 

أو بتأثر  واالهتامميف املواد التي يرتبط فيها التحصيل بامليل  خاصةعنها بعدة فرق 

ت التحصيلية إىل أنواع من املعايري لهذه العيوب لجأت االختبارا ،أرسته أوالفرد بخرباته 

  - :هي املعايريغلب هذه أ عىل معيار الفرقة الدراسية ، و  تعديالتوإىل 
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  .العمر التعليمي معيار - ١

  .التعليمية النسبة - ٢

  .التحصيل أو اإلنجاز نسبة - ٣

  ).١٩٩٤محمد عبدالسالم أحمد، ( .داخل الغرفة الدراسية املئني - ٤

  االختبارات التحصيلية  وظائف

  .تعد الناس لنوع معني من الوظائف التييف تقنني التعلم لكل املدارس  عدةاملسا - ١

، كذلك ألن طرق التعلم وتحسنيناجح ملراجعة املنهاج الدرايس  أسلوب - ٢

ليحسنوا طرق  سنير املدتقيس فقط املناهج بل ساعدت  االختبارات التحصيلية ال

  .املعلمني نقد الذات ي، وذلك أدى إىل أن ينمدراستهم

العمل أكرث من مجرد  يفظهر التلميذ مهاراته االختبارات تطلبت أن يُ  بعض - ٣

السلوك الذي  تعلماإلجابة اللفظية ، لهذا وجهت االختبارات االنتباه إىل أهمية 

  .يهدف املنهاج إىل إميانه لدى التالميذ

  .للتالميذ درجاتعن االنطباع الذايت عند إعطاء  االبتعاد - ٤

يف الجوانب الجوهرية من املقرر  بالتحصيلني النقائض االختبارات بأنها تب تغري - ٥

  .التي أكدت عليها هذه االختبارات

لألشخاص الذين لديهم ضعف فيه وباملقابل لديهم مهارة  الفهمالتأكيد عىل :  مثال

  .حسابية عالية

وقللت الفروق الراجعة  ومستوياتهااالختبارات املقننة بتحليل الدرجات  سمحت - ٦

  .ني أو قسوتهمإىل كرم املصحح

  .عىل أساس عادل املنافسةالدافع لدى التالميذ بقيام  تحسني - ٧

  .يشتق صدق هذه االختبارات أساسهالتالميذ عىل  انتقاءمحك أفضل يف  تعترب - ٨

مقياس لقدرة املتعلم ، ذلك  التعليمطول مدة  اعتبارالحواجز أو حاجز  خطيت - ٩

املناهج أساساً للحكم عىل  عددعدد السنوات وال  اعتبارألنه وجد أنه ال ميكن 

  .الشخص

  .يف تقييم التعليم  وظيفتهاوالتنبؤية فضالً عن  اإلكلينيكية فوائدها - ١٠
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منهاج أعىل من املنهاج  باجتيازممتازة يف تنبؤ نجاح التلميذ  أداة               التنبؤية

  .الحايل 

مواد الدراسة وهنا  يفيف حالة الجانح الذي يظهر تفوقا  تظهر               ةإكلينيكي

يف تقدير  التحصيل اختبارنواحي تعليمية ، كذلك يفيد  استغالليتحول العالج إىل 

سعيد حسني العزة، ( .انفعاليةعضوية أو  أسبابوتشخيص التدهور العقيل الناشئ عن 

١٩٩٤.(  

  :التحصيلية االختبارات نواعأ 

العلوم، وهناك  أو يف مادة واحدة كالتاريخ لتقيس التحصي االختبارات بعض

هذه البطاريات تتكون من  اإلعداديةالتحصيل أعدت للفرق  اختباراتبطاريات من 

وكل اختبار يقيس إحدى مجاالت التعلم ، وما دامت االختبارات  ،عدة اختبارات فرعية 

يف  االختبار يشري إىل معرفة الطفل ملادة باملقارنة بقدرته فإنالفرعية مقننة معاً 

لمستوى اإلعدادي هي القراءة، لمجاالت القياس شيوعاً  وأكرث، األخرىاملجاالت 

، والحساب ، وعىل وجه العموم زاد شيوع استخدام  والتاريخ، والقواعد ، والتهجئة

  .بطاريات من اختبارات املواد استخداماختبار املادة الواحدة عند 

م للشخص يف مجال املسح التي تقدر التحصيل العا اختباراتباإلضافة إىل  كذلك

وهي تحدد نقاط القوة والضعف لدى التالميذ ،  تشخيصيةواحد ، هناك اختبارات 

  املفحوص أكرث مام تركز عىل النتيجة،  اخالله يستجيبوهي تركز عىل العملية التي 

تهتم باملقارنة يف ذات الفرد وليس مبقارنة الفرد  ألنهاوهي نادراً ما تكون مقننة 

   .باآلخرين

وهناك املنشورة تقيس املعرفة وتهمل جوانب السلوك األخرى  االختبارات بوأغل

: هو إنشاء مقاييس عديدة جديدة ألهداف مثل  التعليمييف القياس  اتجاهات حديثة

  .االستدالل والقدرة عىل تفسري البيانات ومهاراتالقدرة عىل تطبيق املبادئ ، 

  :يف تعميم التحصيل االختبارات دور

أساساً إىل إحداث سلوكيات مرغوب فيها لدى األفراد والجامعات  بيةالرت  تهدف

  ، وتسعى أن يكون الفرد متكيفاً مع نفسه أو يف مجال السلوك التعلمسواء يف مجال 
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م يف حياة الطالب اه ، وللتحصيل الدرايس دور االجتامعية وبيئتهوأقرانه وأرسته 

إذا كان  اً رتكه من أثر قد يكون إيجابيملا ي واالجتامعية واألرسيةالتكيفية واملهنية 

يحقق له وظيفة جيدة أو عمل يرىض عنه ويحبه ،  الذي األمر .مرتفعاً تحصيله الدرايس 

فإن ذلك التحصيل سوف يرتك آثاره السلبية  املتدينالطالب من ذوي التحصيل كان وإذا 

تتعلق مبستوى  املدرسة واألهل وصعوبات أخرى مععىل حياته املتمثلة يف سوء التكيف 

مبستوى التحصيل الدرايس عند طالبهم وال  املربونالعمل الذي سيقوم به ، لذلك يهتم 

يجب أن يحصلوا عليها لتعريفهم بنقاط  التييتسنى لهم بدون التغذية الراجعة 

تهم نحو الدراسة ثم تثبيت املادة يودافع وآثارهالضعف والقوة يف تحصيلهم الدرايس ، 

  . كرتهمالدراسية يف ذا

  يف تقييم التحصيل االختبارات دور

وضع األهداف الرتبوية التي يسعى  وإمنايف حد ذاتها ليس لها هدف ،  االختبارات - ١

يصل إليها الطالب من خالل  أنهذه االختبارات يف الوصول إليها ويسعى  وواضع

اً وترسم فيها منهاج تحقيقهااملؤسسات الرتبوية ، وعادة تضع أهدافاً تسعى إىل 

نجاح  لتحقيقل املعينة ائالوس وتهيئ ،يساعدها عىل تحقيق تلك األهداف

، هل  الطلبةبرامجها الرتبوية ، واالختبارات الرتبوية تقيم املستوى التحصييل عند 

هذا من ناحية ومن ناحية ؟ أم متفوق  هو مستوى ضعيف أم متوسط أم عالٍ 

اط الضعف املوجودة يف  نقيففإن االختبارات تساعد الباحث عىل تال  أخرى

أو الرتبوي ليك يستطيع إبدالها بربامج أفضل ترفع من مستوى  الدرايسبرنامجه 

، يف مادة أو يف مجموعة من املواد الدراسية أو مستوى  الطلبةالتحصيل عند 

ومن ثم وضع السياسات  ،مجموعة من الخربات املتعلمة يفطالبهم يف خربة ما أو 

عىل رفع مستوى تحصيلهم الدرايس من  تساعدهمية التي واالسرتاتيجيات الرتبو

والتحاقهم  موأفراد مجتمعه وذويهمأجل الوصول إىل تكييفهم مع أنفسهم 

ويقدرون عىل  ويرضونهايف مهن يحبونها  االنخراطبسوق العمل ومتكينهم من 

 .القيام مبهامها

والضعف لدى مواطن القوة  معرفةتهدف االختبارات الرتبوية إىل :  التشخـيص - ٢

بدور تشخيص تلك  تقومالطالب من أجل معالجتها وهذا يعني أن االختبارات 
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 الرتبويةالصعوبات للدارس الرتبوي ، ومن ثم مساعدته عىل وضع الربامج 

  .رفع مستوى التحصيل الدرايس لديهم أجل املناسبة لتكييف طالبه من

  :لديهم منها ما ييل تباعها عند تصميم اختبارات التشخيصايجب  خطوات وهناك

عىل الدارس أن يقوم بتحليل دقيق للقواعد واملبادئ واملعارف واملهارات التي يرمي  - أ

  .إىل قياسها االمتحان

. من القياس هعىل الدارس أن يأخذ بعني االعتبار كل جزء من املادة ويعطيه حق - ب

  ).١٩٩٢جامنة الخطيب، (

كتشفها طالبه ومن ثم يقوم بإعداد متارين يرصد الباحث جميع العمليات التي ي أن - ج

  .عىل تعلم النقاط التي أخفق فيها تساعدهجديدة 

الباحث أو املعلم أداء صفوفه التي يدرسها بأداء صفوف أخرى ال يدرسها  يقارن أن - د

  .الضعف والقوة يف تدريسه مواطنليعرف 

كان الطالب  يأخذ الدارس كل سؤال عىل حدة عن التحصيل النهايئ فإذا أن - هـ

عىل سؤاله ، فهذا يعني بأنهم بحاجة إىل إعادة تعلم جديد لهذا  اإلجابةيحسنون 

  .السؤال

ينظم املعلم األسئلة التي تتناول نقطة معينة ، وذلك ضمن حقل أو مجموعة  أن - و

سعيد حسني العزة، .(عليه ذلك يف عملية التحليل والتشخيص يسهلخاصة ليك 

١٩٩٤.(  

الطالب تغذية راجعة عن نقاط القوة  الرتبويةتزود االختبارات : ة الراجع التغذية - ٣

الضعف يف االختبارات  نقاط  تاليفوالضعف يف استجاباتهم التحصيلية بهدف 

ن استمرارهم يف إ ، إذ  يعانونالقادمة وبدون هذه االختبارات سوف يبقى الطلبة 

  .عدم معرفة اإلجابة الصحيحة سوف يتكرر معهم مرة أخرى 

بعض البلدان املتقدمة تلجأ املؤسسات الرتبوية  يف: مع الجامعة التعليمية  لوضعا - ٤

تربوية دراسية تتناسب مع مستواه وقدراته  بربامجاملتفوق دراسياً إىل إلحاق الطالب 

األمر الذي يسهل عليه  ،مع قدراته املختلفة أيضاً والطالب الضعيف بربامج تتناسب 

التي ال يستطيع  مع جامعة املتفوقني بقائهة بعكس عملية التعلم مع هذه الجامع
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يف تصنيف الطلبة املتفوقني من نظام  الرتبويةتها ، وقد تستخدم االختبارات امجار 

  ).١٩٩٢عبدالقادر كراجة، ( .تعليمي إىل نظام تعليمي آخر

الطالب ال يدرسون إال إذا حدد املعلمون لهم اختبارات  معظم: الدافعية  زيادة - ٥

الدراسة وإذا أركن الطالب إىل أن معلمهم لن  نحوأجل شحن همتهم  وذلك من

إىل الكسل وإىل العزوف عن  مييلونيقوم بعمل اختبارات لهم فإنهم سوف 

محفزاً ، وهي بذلك  الدرايسإن االختبارات تبقى عىل سلوك الطالب . الدراسة

عالية وعندها  عالمات عىلتلعب دوراً كمعزز إيجايب خاصة إذا أحرز الطالب فيها 

والرىض عن الذات  بالفرحمرغوب فيه ألنه يأيت عىل الطالب  أمراً تكون االمتحانات 

  ).١٩٨٧جامل الخطيب ( .

بعض البلدان املتقدمة تقيس  يف: عن االستعداد لدراسة مقرر جديد  الكشف - ٦

االبتدايئ بواسطة  ولاأل املدرسة االبتدائية استعداد األطفال للدراسة يف الصف 

بشكل عام ، وبذلك  الدراسيةبارات قد تكون تتعلق باللغة املطلوبة أو الربامج اخت

الطالب عىل  هؤالءتقدم االختبارات الرتبوية صورة قبلية عن مدى استعداد 

  .االلتحاق مبقررات دراسية جديدة

لها  االستعدادعمليات كثرية منها  الطالبتتطلب االختبارات من : التعليم  تثبيت - ٧

 واستذكارها،عها اعىل اسرتج والقدرةومن ثم حفظ املادة الدراسية بشكل جيد 

، ومن ثم يلجأ إىل  يحفظهقد يلجأ الطالب إىل سؤال نفسه مبا حفظ ومبا مل و 

سعيد حسني .(الطالبالتسميع الشفهي أو التحريري للامدة املدرسية يف ذاكرة 

  ).١٩٩٤العزة، 

  االختبارات النفسية وأغراض وظائف

مقاييس النفسية كركن أسايس يف لإبراز حركة القياس العقيل وأهميته ل ىلع التأكيد - ١

الحديث ورضورة تطبيقهـا واالسـتفادة منهـا يف املـدارس والجامعـات  املجتمعبناء 

  .جميع اإلضافات واملرافق التي نحتاج إليها ويفواملستشفيات 

مع  يتالءمذلك مبا وتحوير االختبارات واملقاييس النفسية وتقنيتها ، و  وبناء تصميم - ٢

 كنليك يتسنى استخدامها بصورة علميـة وصـادقة يف مختلـف األمـا العربيةالبيئة 
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منهـا بـني مـا يختـاره الطـالب  االسـتفادةوالرتكيـز عـىل  واملستشفياتواملؤسسات 

  .هن وبني ما لديهم من قدرات واستعدادات املو  التخصصاتبصورة خاصة من 

لتطبيقية خاصة فيام يتعلق بتصميم االختبـارات العلمية والنظرية وا البحوث عمل - ٣

معامالت صدقها وثباتها وترجمـة مـا يصـلح وتحـويره مبـا يناسـب  وقياسوتقنيتها 

  .فيهاالبيئة املعمول 

والندوات حول أهمية برامج القياس والتوجيه واإلرشاد النفيس وما  املؤمترات إقامة - ٤

  .تملختلف األفراد يف مختلف املجاال  خدماتيؤديه من 

إعداد واستقطاب عنارص متخصصة ومؤهلة يف مجال القياس والتوجيـه  عىل العمل - ٥

  .والخارج الداخلواإلرشاد يف 

بــرامج خــدمات التوجيــه واإلرشــاد النفيســ يف املــدارس واملعاهــد  وتوجيــه إنشــاء - ٦

  .يف حاجة إىل مثل هذه الربامج  هي التي املختلفةوالجامعات واملرافق 

ئات عربية عـىل إنشـاء مؤسسـة قوميـة للقيـاس والتوجيـه مع هي بالتعاون العمل - ٧

الـدول العربيـة عـىل تصـميم وبنـاء اختبـارات ومقـاييس  لجميـعلنفيس ا واإلرشاد

  .والكليات العسكرية واملؤسسات الجامعاتتتناسب واحتياجات الدول يف 

  االختبارات النفسية أنواع

  :اختبارات ومقاييس الذكاء  -أ

  .ن الرشدسللذكاء من عامني إىل ما بعد  )بينه ستانفورد( مقياس - ١

  .سنة  ١٥ – ٥لذكاء األطفال من  )وكسلر( مقياس - ٢

  . ٢٠ -١٥لذكاء املراهقني والراشدين من  وكسلر مقياس - ٣

  .القباينسنة إعداد إسامعيل  ١٥إىل  ٧اختبارات الذكاء االبتدايئ من  - ٤

  . )لجود آنف( ١٢ -٦ مناختبار رسم الرجل  -٥

  .محمد خريي  السيدسنة إعداد  ١٧ – ١٠اإلعدادي منذ  الذكاء اختبار .٦

بوزارة الرتبية  العلميةدارة البحوث إ : إعداد  اإلعداديةالذكاء العام للمرحلة  اختبار  .٧

  .مبرص

  .القباين إسامعيل عمل –الذكاء الثانوي  اختبار .٨
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الرتبيـة الفنيـة بـوازرة  البحـوثإدارة  إعداد –الذكاء العام للمرحلة الثانوية  اختبار .٩

  .مبرص 

  .حامد زهران تأليف –الشباب املصور  الذكاء ارباخت .١٠

  .حامد زهران  تأليف –باب اللفظي شال ذكاء اختبار .١١

  .الحليم العميان وضعاف البرص إعداد حامد زهران وفتحي عبد ذكاء اختبار .١٢

  .العزيز سالمة إعداد أحمد عبد: العقلية العامة  القدرة اختبار .١٣

  .أحمد بوين إعداد –حرر من التأثري الثقايف املت )لنكات( اختبار .١٤

  .السيد محمد خريي  إعداد –العاملي  الذكاء اختبار .١٥

   Ravenis prograssive matricesاملتتابعة  املصفوفات اختبارات .١٦

  . العقيل للمرحلة الثانوية والجامعات االستعداد اختبار .١٧

  :دات واالستعدااختبارات ومقاييس القدرات  -ب

  .السالم أحمد محمد عبد تأليف –اللغوية  رةالقد اختبار - ١

  .السالم أحمد محمد عبد تأليف –الكتابية  القدرة اختيار - ٢

  .سيد مريس+ محمد عامد الدين إسامعيل  إعداد –العددية  القدرات اختبارات - ٣

  .إسامعيلمحمد عامد الدين  تصنيف –الفنية  القدرات اختبارات - ٤

دائـرة البحـوث  إعـداد –دارس الصـناعية الخاصة للقبول يف امل القدرات اختبارات - ٥

  .الرتبية والتعليم يف مرص ةر از الفنية بو 

دائرة البحوث الفنية  إعداد –الخاصة للقبول باملدارس الزراعية  القدرات اختبارات - ٦

  .بوزارة الرتبية والتعليم يف مرص

  .سيد مريس إعداد –االجتامعي  االستعداد مقاييس - ٧

  . محمد عامد الدين إسامعيل دإعدا –والدقة  الرسعة اختبار - ٨

  :  التحصيل اختبارات -ج

هيئات داخل البلد الواحد عىل مستوى محـدود،  االختباراتتقوم بإعداد هذه  ما عادة

نظم هـذه تـمنطقة معينة ، وحتى داخل مدرسة معينة و  يفما قومي أو عىل مستوى أضيق إ

هـا وتسـاعد بر جالتـي  لتعليميةتوضيح الخربة ا التلميذيطلب من و عامة االختبارات بصورة
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الفردية بني التالميذ ويف قـدرتهم عـىل صـياغة  الفروقإظهار  ة عىلهذه االختبارات عام

  .للعالقاتالعبارات واملفاهيم ومدى فهممهم 

  :اختبارات ومقاييس الشخصية -د

 السالم عبـد وإعداد عبد )رميون كاتيل( تأليف –ة األوىل لللمرح الشخصية استفتاء - ١

  .هنا عطية –غنيم  سيد –ر الغفا

عبـد  إعـداد –تـأليف رميـون كاتيـل  -الشخصـية للكبـار الراشـدين  عوامل ارباخت - ٢

  . السالم عبد الغفار وعطيه هنا

  .نجايتمحمد عثامن  إعداد  BERN VERTEN الشخصية ارباخت - ٣

ــــاخت - ٤ ــــك( قامئــــة ارب  EYSENCK PERSONALILY: للشخصــــية  )أيزن

INVENTINY اإلسالم فخر – يدالحم عبدصابر  إعداد.  

  .هنا  عطيهعطية هنا ومحمد  إعداد JESNESSللشباب  الشخصية ارباخت - ٥

  ).١٩٩٨فؤاد أبو حطب،   ( .)ورشاخر هريمان ( إعداد –)لرورشاخ(الحرب  بقع ارباخت - ٦

  .لدراسة شخصية األطفال )وبرتر ( ارباخت - ٧

  العالمات املعيارية اسرتجاع طريقة

  : املعيارية الدرجة

الخـام عـن املتوسـط الحسـايب  الدرجةارية هي املسافة التي تبعدها املعي الدرجة

 STANTARD DEVEATION OFمعرباً عنها يف وحـدات مـن االنحـراف املعيـاري 

THE CLISTURUBION هو مقيـاس مـن مقـاييس التشـتت أو  املعياري واالنحراف

يد حسـني سـع. (املقـاييس درجاتالفردية يف  الفروق التباين ويعرب عن مدى اختالفات

  ).١٩٩٦العزة، 

  :املعيارية الدرجة استخراج

  -:التالية  ةدلاملعاالدرجة املعيارية بالتعويض يف  جوتستخر 

   للدرجاتالخام  الحسايب  املتوسط –الخام  الدرجة=  املعيارية الدرجة

  املعياري للدرجات  االنحراف                             
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عند تحويلها إىل درجـة  إشارتها ستكونط الحسايب الخام األقل من املتوس والدرجة

والدرجة  اإلشارةستكون موجبة  املتوسطأما الدرجة الخام األعىل من ) سالبة ( معيارية 

والدرجة الخام التي تعـادل املتوسـط  ، اإلشارةالخام األعىل من املتوسط ستكون موجبة 

  .ر درجة معياريةفستكون مساوية لص

 عرشي من رقم واحد عىل األقل ليك رساملعيارية إىل ك تحسب الدرجة أن ويجب

درجة  ٣( +  حيث غالبا ما تقع درجات التوزيع بني ،بني األفراد التمييزتتمكن من 

الذي يغلب يف االختبارات  االعتدايلحسب التوزيع ) معيارية  درجة ٣ - معيارية، 

  .النفسية

واالنحراف املعياري بينام تحسب عىل أساس قيمتي املتوسط  املعيارية فالدرجات

الفرد عن متوسط جامعته  بانحرافالدراسية واملئني ال تلتزم  والفرقةمعايري العمر 

أما الدرجة املعيارية فهي تحسب نسبة . عدد ما باالنحراف املعياري عنهانحرافاً يعرب 

) ع( إىل انحراف أفراد الجامعة كلهم عند املتوسط) م. س (  املتوسط عنانحراف الفرد 

يف حالة من  اإلشارةيف حالة من املتوسط وسالبة  اإلشارةموجبة  تكونوهذه النسبة 

أن يتساوى عدد من يزيدون عن املتوسط مع عدد من يقلون عنه  وطبيعييقل عنها ، 

  .املوجبة مع االنحرافات السالبة االنحرافاتوطبيعي أن تتساوى 

) = ٣- ٣( +  وزيع هو صفريكون مجموع الدرجات املعيارية ألي ت هذا وعىل

الدرجات املعيارية هي أن وحدة حسابها هي االنحراف  يفصفر ، وأهم خاصية 

املعياري للدرجات املعيارية ألفراد املجموعة وجدت  االنحرافاملعياري ، وإذا حسبنا 

  .متساوية

يدة لوصف أداء طالب ما من خالل مقارنة فالعالمة املعيارية م اسرتجاع وطريقة

 أداءالتي ينتهي إليها ، فهي تساعد عىل مقارنة أداء الفرد مع  املجموعةه مبعدل عالمت

ات املعيارية من خالل ممن اختبار ، رغم االختالفات التامة بني العال  أكرثاملجموعة يف 

  - : التاليةة لاملعاد
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  .العالمة الخام: ع

  الحسايب   الوسط: و   حيث   و – ع=  ز

   املعيارياالنحراف :  د           د        

وســط مربعــات مــن تمل الرتبيعــير ذالجــ: االنحــراف املعيــاري عــىل أنــه  ويعــرف

  :عنه باملعادلة التالية ويعرب –وسط الحسايب تاالنحراف عن امل

  و  – ٤√=  د

  د         

تكمن يف أنها تساعد بشكل مبارش عىل حساب العالقة  املعيارياالنحراف  فأهمية

ة املعيارية ال بد من أن تأخذ بعني ماملعياري أو العال  املقياس استعاملد املعيارية ، وعن

  :ييلاالعتبار ما 

املقارنة بينها ، يجب أن تكون العالمات الخام لنفس مجموعة الطالب  العالمات أن - ١

  .مختلفة أو تكون هذه العالمات ملجموعتني مختلفتني يف اختبار واحد اختباراتيف 

لتوزيع للعالمات املعيارية متشابهة لتوزيـع العالمـات الخـام أن يكون شكل ا بد ال - ٢

العالمة املعياريـة هـو تحويـل العالمـات الخـام إىل عالمـات  استخدام منوالهدف 

إىل  ةوسـط الحسـايب ومنسـوبتعـىل أسـاس بعـدها عـن امل سـةو مدر تشرتك يف أنها 

ل ـنـد تحويـبـني العالمـات ، وع املقارنـة عمليـةاالنحراف املعياري ، وهـذا يسـهل 

 وانحرافـه) صـفر ( مقيـاس متوسـط  عـىلالعالمة إىل عالمة معيارية فإننا نحصـل 

  .واحدة ةاملعياري وحد

الطالـب مـع  أداء، ومـن خـالل مقارنـة  املعياريـةامليزة التي تقدمها العالمة  رغم

 اً وإعـداد العالقة املعيارية قد تتضـمن قـيامً  أنأهمها : مجموعته فإن لها بعض العيوب 

أو املعدلـة  هاسـتخدام العالمـة املعمولـ إىلعرشية ، لذلك يلجـأ املعلـم  اً البة أو كسور س

تقريبهـا للـتخلص مـن الكسـور إىل يلجـأ  ثمحيث يتم رضب العالمة بقيمة ثابتة ، ومن 

ويعـرب عـن  ،السـالبة االشـارةمقدار ثابـت آخـر للـتخلص مـن  إىل  العرشية ثم إضافتها

   ٥+  ١٠× ز =  ٦ :العالمة املعيارية كام ييل
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املعيارية من جمع عالمات عدة امتحانات ملادة واحدة كعالمة  العالمة ومتكن

، وامتحان نصف الفصل ، أو عالمة االمتحان النهايئ تستخدم  الفصل أعاملامتحان 

لهذه االمتحانات غري متساوية وبالتايل ال يجوز جمعها  الخاصةالعالمات املعيارية 

  .الصعوبة لألسئلة من امتحان آلخر مستوىف إىل اختال  باإلضافة

الحسـايب وانحرافـه املعيـاري  همتوسـطإىل أنه سوف يكون لكل امتحـان  باإلضافة

املعياريـة ، وعنـد حسـاب املعـدل  العالمـاتاملستقل وبالتايل يكون األفضل اللجـوء إىل 

  :عددها كام ييل عىللهذه املادة تجمع العالمات املعيارية وتقسم 

+ المتحـان نصـف الفصـل  املعياريـةالدرجـة + املعيارية ألعـامل الفصـل  الدرجة

  ٢× المتحان النهايئ ل املعياريةالدرجة + الدرجة املعيارية المتحان نصف الفصل 

  : الدرجات املعيارية  عىل أمثلة

واالنحـراف  ١١، متوسـط الصـف  ١٥املعيارية لعالمة تلميـذ مقـدارها  العالمة دج - ١

  و ٦-=  ٣-=  ٨– ٥=  و – ع=  ز ٥املعياري 

   ٥        ٥         د                                  

   الطالبجد العالمة املعيارية املعدلة لهذا  ثم

  ٤٤=  ٥٠+  ١٠× . و  ٦ -=  ٥٠+  ١٠× ز =  ٦

قارن بـني مسـتوى ) ٧٥(اللغة العربية ويف ) ٨٠(عىل التاريخ يف اختيار  سهام حصلت -٢

 ٨= واالنحـراف املعيـاري  ٧٢=  التـاريخ عالمـاتعلمت أن متوسط يف املادتني إذا  ةآمن

   ٧=  العربيةاملعياري للغة  واالنحراف ٦٦=  العربيةومتوسط اللغة 

   ٣=  ٦٦ – ٧٥=  العربية ز

                 ٧  

   ١=  ٧٢ – ٨٠=  و – ع=  للتاريخ ز

   ٨           د                      

رغـم أن العالمـة التـاريخ يف  تحصيلهافضل من أ العربية يف  سهامتحصيل  مستوى

  .العربيةأعىل منها يف للتاريخ الخام 
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   املعايري تحويل

  tableof normقامئـة معـايري يسـتخدمونهأن يقدم كل صاحب اختبار ملن  يجب

اختبــاره وتركيــب العينــة  وطريقــةيف دراســته عــدد ونــوع ومســتوى  موضــحاً  اختبــاره

يف  األخصـائيونيـتمكن  حتـىوشـكل التوزيـع وذلـك  ائيةاإلحصاملستخدمة والعمليات 

عليهـا األفـراد يف  يحصـلشؤون القياس من مقارنـة الـدرجات الخـام أو املحمولـة التـي 

كانـت خامـاً أو أ سـواءاختبارات مختلفة يف معايريها وهكذا ميكن تحويل درجـة الفـرد 

  .إىل معيار اً معيار 

املختلفة لكل درجة خام حتى  املعياريةلمقابالت لأن توضع قامئة املعايري  ويفضل

الدرجـة الخـام مـن معيـار الفرقـة  تسـاويهعرفـة مـا يـتم مبأنه مبجرد النظر إىل القامئة 

  ).١٩٩٤محمد عبدالسالم، . (ةيالعمر أو الدرجة املعيارية أو التائ أوالدراسية  
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  مرحلة املراهقة ومشكالتها

  

يعيش العامل اليوم رصاعات محتدمة تتنافس من خالله الشعوب واألمم عىل   
وقد توصل . املستوى األحسن يف البقاء واألسلوب األفضل يف العيش وضامن استمراره

من حيث املعنيون يف األمر إىل أن الطاقة البرشية من حيث نوعها وسالمة إعدادها ال 
  .كرثة أعدادها هي املتغري األكرث ضامنياً يف إحراز نتائج التسابق واملنافسة

إن الرثوات املادية والطبيعية عىل أهميتها مرهونة استخدامها وتوظيفها إيجابياً   
األيدي البرشية التي تتعامل بها، ويف الحياة اآلن أمثلة كثرية عن شعوب غنية يف  يف

نها تعيش حياة ال تحسد عليها بسبب تخلف مستوى طاقاتها مواردها الطبيعية ولك
البرشية وعىل العكس نجد شعوباً تحتل مكانة عالية بني األمم حضارياً وسياسياً وكل ما 

متتلكه وما تعتمد عليه هو اإلعداد الصحيح ألفرادها بحيث جعلت منهم طاقات ال 
  .تنضب عىل طريق العيش الرغيد والتقدم املضطرد

ة العربية والعراق يف مقدمتها متتلك ثروة طبيعية هائلة ولها طموح واألم  
مستمد من تراثها مرتفع جداً وما عليها إال أن تقيم التوازن املنشود بني ذلك وبني 

وإذا كنا نبغي مستقبالً زاهراً وبناء أمة يحسب حسابها "مستوى طاقاتها البرشية 
م بتنمية ثروتنا البرشية إىل أقىص حد ممكن باهتامم يف املحافل الدولية، علينا أن نهت

الرتبية الصالحة والتوجيه السليم وتذليل أي معوق يقف حجر عرثة يف عن طريق 
   ".أبنائناطريق منو 

وعىل الرغم من أن الطاقات البرشية يف مختلف األعامر ذات أهمية أساسـية يف   
الشـابة تأخـذ أهميـة أكـرب ألن  بناء املجتمع وتكامله وتحقيق طموحاته، إال أن العنارص

  مداها عىل خط الحياة أطول ونسبتها لعدد السكان أعىل من الفئات العمريـة األخـرى، 
باإلضافة إىل ما متتاز به من حيوية عارمة وطاقة فياضة وقـدرة عـىل التضـحية والعطـاء 

  .عالية
فالشباب عصـب األمـة وموضـع آمالهـا، وهـو الـذي يقـود األمـة يف مسـتقبل "  

  فالتفكري يف توجيه الشباب توجيهاً عملياً صالحاً، وإعداده لتحمل أعباء الحياة ... اتهاحي
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الفاضلة ليس بأقل من التفكري يف أعظـم املرشـوعات االقتصـادية التـي تنقـذ األمـة مـن 
ائلة الفقر والبؤس، ألن إعداد الشباب القوي الصـالح هـو مرشـوع الحيـاة املسـتقبلية غ

  ).١٩٧٣ثومي، عمر محمد ال( ".لألمة
 ؤهالنهار يف أوله كام متل ال متألاب هو القوة فالشمس بالشأحد الكتاب وكام قال 

وعىل الرغم من ضخامة األهداف املبنية عىل املراهقني كطاقة ضخمة وفعالة  )يف آخره
اإليجايب  هفإن هناك أخطاراً اجتامعية تصدر عنهم تخريبية وهدامة واألمر بحالي

وته وحيويته قفالشباب قادر أن يضع " نوع تربيتهم ورعايتهم والسلبي يتوقف عىل
ومثاليته وتعشقه للمثل العليا يف مواضعها يف بناء املجتمع العريب، أو املجتمع اإلنساين 

  ".حيث تفهم مشكالته وتدرك متاعبه وتعبأ طاقاته تعبئة سليمة
عــاد الحيــاة إن الســلطات الرتبويــة يف العــراق عــىل ســبيل املثــال نظــرت إىل أب  

املختلفــة يف ماضــيها وحارضهــا ومســتقبلها واهتمــت باإلنســان العراقــي كقيمــة عليــا 
واهتمت بإعـداده وتعليمـه ليتمتـع بإنسـانيته ويتمتـع املجتمـع بعطائـه فركـزت عـىل 
تعليمه إىل آخر حدود قدرته وهيأت عن طريق مجانية التعليم كل مقومات ذلك إميانـاً 

ويعترب الشباب املـتعلم عـامد املجتمـع ومركـز "لفرد واملجتمع بأهمية التعليم يف حياة ا
طاقاته الفعالة املنتجة والقادرة عـىل إحـداث التغيـري يف جميـع مجـاالت الحيـاة، وهـم 
أساس النجاح يف تحقيـق التنميـة االجتامعيـة واالقتصـادية، فمـن طـريقهم يـتم تنفيـذ 

   ".رضغالخطط والربامج املوضوعة من أجل هذا ال
الرغم من أهمية التعليم فالبـد أن يخـرج التعلـيم مـن إطـاره التقليـدي  وعىل  

زال يف بعـض قطاعـات الحيـاة يعنـي الجانـب العقـيل واملعـريف،  مـاالذي كان باألمس و 
بحيث يكـون مفهومـه التكـاميل يف إعـداد الفـرد واضـحاً بحيـث ال يطغـى جانـب مـن 

ا العمـل بالـذات أدى جوانب الشخصية عـىل جانـب آخـر أو ينمـو عـىل حسـابه، وهـذ
افره مع عوامل أخرى إىل رضورة قيام اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبـوي يف املـدارس ضبت

جل أن يساعد الفرد عىل السلوك الجيد والتكيف السـليم وفـق حاجاتـه ويف ضـوء أ من 
  .قيم املجتمع
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  طبيعتها وأهمية البحث فيهااملراهقة 
يف طريقه للنضج الجسمي والعقيل واالجتامعـي  املراهقة مرحلة منائية مير بها الفرد  
وهي تقع عادة بني الطفولة والرشد ولكنها ال تتحدد مبدة زمنيـة دقيقـة وإن كـان . واالنفعايل

هـا اسنة من العمر وقد تسبق البنـت أخ ٢٠-١٢الغالبية العظمى من الباحثني يحرصونها بني 
  .الولد من حيث بدايتها ونهايتها

قة من أدق وأهم مراحل النمو التي مير بهـا اإلنسـان، وهـي أكـرث تعد مرحلة املراه  
وتتســم مرحلــة املراهقـة بأنهــا مرحلــة تغــريات . املراحـل تعقيــداً وأعمقهــا أثـراً يف مســتقبله

إن . وانفعالية وعقلية واجتامعية شاملة لجميع جوانب شخصـية الفـرد فسيولوجية وتبدالت 
املراهقة تتسم عادة بالرسعة لـذا فإنهـا تحتـاج إىل أن  التغريات التي يتحملها الفرد يف مرحلة

يقوم الفرد بعمليات وفعاليات تكيف مناسبة لتلك التغريات من حيث رسعتهـا وشـمولها، إن 
ـاعات  العلامء مـن نفسـانيني وبـايولوجيني واجتامعيـني متفقـون عـىل أنهـا فـرتة مليئـة بالرص

ــات واملشــكالت الســلوكية ــداً وإن هــذه . النفســية واألزم ــزداد تعقي ــات ت ـاعات واألزم الرصـ
حلمـي ( .واضطراباً يف املجتمعات األكرث تعقيداً يف أساليبها الحضـارية واعتباراتهـا االجتامعيـة

  ).١٩٧٣عيل، 
إن مرحلة املراهقة كام تـذكر موسـوعة علـم الـنفس والتحليـل النفيسـ تنقسـم إىل   

  : فرتات
يتحـرر البنـت والولـد مـن سـيطرة وفيها  Pre- Adolescenceفرتة ما قبل املراهقة  -١

  .األم
  .ويبدأ فيها النضج الجنيس املستقل Early- Adolescenceفرتة املراهقة املبكرة  -٢
وفيهــا يســمى املراهــق لتكــوين  Adolescence- Properفــرتة املراهقــة الفعليــة  -٣

  .عالقات مع الجنس اآلخر
األنا ويبدأ الفرد يف  ويكتمل فيها تشكل Later Adolescenceفرتة املراهقة املتأخرة  -٤

 .السري عىل طريق االستقالل
التي تتميز ) ١٦- ١٣(الطلبة يف املرحلة املتوسطة يف العراق ميثلون املراهقة يف عمر   

  بعدم تكامل النضج الفسيولوجي الجسامين وعدم االستقالل االقتصادي ولذا
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هم يف املرحلة فإنهم بحاجة شديدة إىل اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي، كام أن 

يف مجال التوجيه  يلذا فإن النشاط اإلرشاد )١(الدراسية التي تعقبها إجراءات االنسيابية

  .املهني سيؤدي للطلبة أفضل مساعدة وللبلد أجل خدمة

إن اإلرشاد النفيس والرتبوي والتوجيه املهني عملية انطلقت بداياتها بالتجربة   

د عىل خربات املجتمعات املختلفة وعىل نتائج املعتم رأي املؤلفالقامئة اآلن وحسب 

التعميم والشمول ملختلف  رإنها ستنتقل إىل دو  حيث  الدراسات ومفرزات األحداث،

وإن من أساسيات العمل يف . املراحل الدراسية ابتداًء من االبتدائية وانتهاًء بالجامعة

صائص مراحل النمو هذا املجال الدراسات العلمية والبحوث امليدانية للوقوف عىل خ

وعىل املشكالت التي تربز من خالل ذلك النمو، وبدون ذلك ستكون الجهود عقيمة 

  .مهام خطط لها وبذل يف سبيلها

  اإلطار النظري يف تفسري مشكالت املراهقة

من املتفق عليه أن مرحلة املراهقة مرحلة صعبة عىل املراهق نفسه من جهة   

ى ولكن مل يحصل هذا االتفاق حول األسباب وعىل املتعاملني معه من جهة أخر 

والعوامل التي تؤدي إىل املشكالت والصعوبات وسبب هذا االختالف يعود للخربات 

وعىل العموم فهناك اتجاهات بارزة  املؤلفالذاتية أو لالتجاه الفلسفي الذي يؤمن به 

ة املراهقة يف تفسري حاالت االضطرابات واملشكالت التي تظهر يف سلوك الفرد يف فرت 

  :ومن أهمها

االتجاه الذي يؤكد عـىل العوامـل البايولوجيـة كأسـباب أو منطلقـات ألزمـات   -١

  :املراهقة ومشكالتها

وعىل الرغم من أن هذه اآلراء قـد انطلقـت منـذ القـدم وبالـذات عـىل لسـان   

 ،)سـتانيل هـول(وتناولها الكثريون من بعده ولكن مل يتبلور الرأي إال عـىل يـد  )أرسطو(

  :ويوجز البسام النقاط التي ترتكز عليها هذا االتجاه عند ستانيل هول مبا يأيت

                                                            
، وهي نظام تربوي اعتمد يف الطـرق الرتبويـة )عي، زراعيعلمي، أديب، تجاري، صنا(هي قنوات تربوية الستقبال الطلبة : االنسيابية)  ١(

  .سنة سابقة وترك العمل به اآلن ٢٠منذ 
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حدوث تغريات خطرية ورسيعة ومفاجئة يف مختلف نواحي الشخصـية يف فـرتة   -  أ

  .املراهقة، حتى ميكن أن توصف هذه املرحلة بأنها والدة جديدة

غرائــز تســتند تلــك التغــريات إىل أســس بايولوجيــة، تتــألف مــن نضــج بعــض ال  -  ب

  .وظهورها بصورة مفاجئة أحياناً أخرى

يرتتب عىل ما سبق معاناة املراهـق لـدوافع قويـة فعالـة، تـتجىل يف سـلوكه يف   -  ت

  .صور من القلق، حتى ليوصف بأنه مير يف فرتة عاصفة مضطربة

  .تظهر يف املراهقة، بصورة مفاجئة أيضاً قوى فكرية جديدة كالخيال واالستدالل  -  ث

ن تكون املراهقة بطبيعة النمو فيها وتتـابع مظـاهره أمـراً يرتتب عىل ما سبق أ   -  ج

تفرضه الطبيعة، وال ميكن الخالص منه وهـو يظهـر يف صـور متامثلـة يف جميـع 

  .األفراد عىل السواء

ومن الذين اهتموا باألساس البـايولوجي للمشـكالت يف املراهقـة هـم أصـحاب   

نظـريتهم تقـوم عـىل الغريـزة  أن باعتبـار )فرويد(مدرسة التحليل النفيس وعىل رأسهم 

الجنسية وعـىل الطاقـة التـي تـرتبط بهـا أي أن االضـطرابات واملشـكالت تتوقـف عـىل 

إفرازات غددية ومنها الغدد الجنسية ومن الذين أكدوا عىل هذا االتجاه يف أمريكـا هـو 

الذي اهتم بدراسة السلوك الجنيس والشـذوذ فيـه عنـد الـذكور  (Kinsey)العامل كينس 

  .إلناثوا

عـىل " االعرتاضات عىل االتجـاه البـايولوجي يف مصـادر املشـكالت يف املراهقـة"  

الرغم من التقيد الشديد من ستانيل هو فرويـد وكـنس وغـريهم عـىل أهميـة العوامـل 

البايولوجية يف اضطرابات املراهق وأزماته إال أن هناك من يقف موقف املهاجم واملفنـد 

  :راءلهذه اآلراء ومن أهم هذه اآل 

لو كان اضطراب السلوك يف فرتة املراهقـة مصـدره الجانـب البـايولوجي، لكـان  - ١

  .هذا االضطراب عاماً مير به كل األفراد من ذكور وإناث

لقد أكدت دراسات متنوعة عىل أن الحيـاة االجتامعيـة واالقتصـادية وأسـاليب  - ٢

ته وحجمهـا املعاملة التي يتعرض لها املراهق تلعب دوراً كبـرياً يف نـوع مشـكال 

  .وعمقها
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أن األقوام البدائية رغم اشرتاكها مع األقوام املتحرضة يف الرتكيب البـايولوجي إال  - ٣

  .أنها ال تعاين من مشكالت املراهقة كام تعاين منها األقوام املتحرضة

مـن أن التـوترات االنفعاليـة يف أساسـها ) سـتانيل هـول(لو كان ما ذهب إليـه  - ٤

قيق لكانت تلك التوترات عامة عند كل األفـراد ويف وأسبابها بايولوجية، شكل د

  .مختلف املجتمعات املتباينة يف حضاراتها

االتجاه الذي يؤكد عـىل أن مشـكالت املراهقـة وأزماتهـا ناتجـة مـن األوضـاع   -٢

  :واالعتبارات القامئة يف الحياة االجتامعية

الته متأتيـة وهذا االتجاه يؤكد عىل أن طبيعة الفرد وشخصـيته وأزماتـه ومشـك  

من انعكاسات القـيم االجتامعيـة مفاهيمهـا وأسـاليب الحيـاة وأمناطهـا يف البيـت أو يف 

وإن االختالفات القامئة بني األفراد يف املجتمع الواحـد أو يف  ،املدرسة أو يف املجتمع العام

وهـذا االتجـاه يختلـف عـن . املجتمعات املختلفة تعود إىل متغـريات حضـارية وثقافيـة

اه البايولوجي يف تفسري طبيعة املراهقة وما تجري خاللها من رصاعـات ومـا تظهـر االتج

فيها من صعوبات ومشكالت حيث تعزوها يف األساس إىل عوامل البيئة االجتامعيـة ومـا 

أمام أفراد الجيل الجديد مـن عقبـات وعوامـل  -يقيمه املجتمع خاصة املجتمع املتحرض

  .األملمتعددة تؤدي إىل اإلحباط وخيبات 

ومن أهم ما استند إليه هذا االتجاه هو الدراسـات التـي أجراهـا بعـض علـامء   

ومن أبرز هذه الدراسات، الدراسـات التـي قامـت . األنرتوبولوجيا يف أطر ثقافية متباينة

والتي تناولت فيها دراسة أمناط الحيـاة االجتامعيـة يف بعـض ) Meadمركريت ميد (بها 

حظت هذه الباحثة أن الشـباب يف هـذه املجتمعـات مل يواجهـوا لقد ال . القبائل البدائية

أزمات أو توترات شديدة كام يواجههـا أقـرانهم يف املجتمعـات املتحرضـة خـالل منـوهم 

وانتقالهم من مرحلة الطفولـة إىل مرحلـة الرشـد، اللهـم إال يف بعـض الحـاالت النـادرة، 

من االهتاممات واألنشـطة املؤديـة وبالعكس فقد الحظت عليهم منواً اعتيادياً ملجموعة 

  .)١(إىل النضج بصورة تدريجية

                                                            
)1(  Mead, M.: Coming of age in sema. England: Penguin Books, 1966, p. 129. 
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وقد الحظت أن الفرد يف عمر املراهقة يف هذه املجتمعـات البدائيـة ينتقـل إىل   

لـه فـرص مامرسـة مسـؤولياته كراشـد  مرحلة الرشد بدون صعوبة أو تعقيد حيث تتاح

حاجاتـه الجنسـية بصـورة  له فرص إشباع حال بلوغه أو نضج قدراته األساسية كام تتاح

طبيعية وذلك عن طريق الزواج املبكر، وهـذه الصـيغ تختلـف عـن الصـيغ الجاريـة يف 

املجتمعات املتحرضة، حيث يضطر الفرد فيهـا إىل تأجيـل زواجـه رغـم نضـجه الجنيسـ، 

وذلك ملا فرضت عليه من تعقيدات واعتبارات قد ال يستطيع تجاوزهـا مـدى حياتـه، أو 

  .سب للزواجمدى عمره املنا

ــادية    ــرى اقتص ــكالت أخ ــه مش ـة يواج ــات املتحرضـ ــرد يف املجتمع ــام أن الف ك

واجتامعية تتطلب منه بذل الجهود املضنية لفرتة طويلة من حياته، ومـن هـذا املنطـق 

جاءت وجهة النظر االجتامعيـة يف تفسـري املراهقـة وتحديـد طبيعتهـا ودراسـة أزماتهـا 

  .ورصاعاتها املختلفة

لامء الـنفس السـوفييت مـذهباً اجتامعيـاً يف النظـرة إىل املراهقـة كام يذهب ع  

ويعتربونها مرحلة تراجع اجتامعي وأيديولوجي يتم خاللها اسـتيعاب املفـاهيم والقـيم "

ـاع مـن  جـل أهـداف أ االجتامعية، فهي إذن مرحلة تنمو فيها الدينامية والنشـاط والرص

مات االجتامعية، دخـل املراهـق إىل عـامل اجتامعية وإذا انعدم هذا الرصاع وتلك االهتام

الفراغ والضياع، ألن االهتاممات الفردية حسب وجهة نظر العلامء السـوفيات وأمثـالهم 

وينظر هؤالء العلامء إىل أن ألزمـات املراهقـة التـي تكلـم . ال تؤدي إىل اإلشباع واالمتالء

  ".والرأسامليةعنها علامء النفس الغربيون هي من صفات الطبقات البورجوازية 

وهو االتجاه الذي يوفق بني وجهة النظر االجتامعية : االتجاه السيكولوجي  - ٣

  والبايولوجية 

وأصحابه يرفضون أن يكون الفرد اإلنسان كائناً طبيعياً من جهة واجتامعياً من     

جهة أخرى، ويذهبون إىل أن السلوك البرشي يصدر عن اإلنسان وهو متكامل يف جسمه 

  :تفاعل باستمرار مع بيئته مبا ميلك من مقوماته املوروثةوعقله وم

مـن خـالل  (Levin)إن خري من وضح هـذا االتجـاه هـو العـامل النفسـاين لفـني   

فقد أكـد أن مرحلـة املراهقـة مرحلـة انتقـال ) بنظرية املجال(عرضه لنظريته املعروفة 
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نتقـال الحاصـل أوجـه وتغري رسيع بالقياس إىل غريها من مراحل العمـر األخـرى وأن لال 

  :)١(عديدة من أهمها

أن الفرد يف هذه الفرتة يتغري من حيث انتامؤه للجامعة فبعد أن كان طفـالً كـام  - ١

يشعر وكام يعامله اآلخرون من الكبار أصبح كبرياً وراشداً ويرغب يف التخلص من 

ه كل األمور التي تشده إىل الطفولة، وال شك أن هـذا التحـول البـد أن تبـدو آثـار 

  .عىل سلوك صاحبه

أن الفرد يف انتقاله من الطفولة إىل الرشد يواجه مستقبالً غامضاً ال ميلك عنـه مـا  - ٢

الحالة هذه أشبه مبن يدخل مدينـة مل يشـاهدها مـن قبـل وقـد يف يوضحه وهو 

يؤدى هذا الغموض يف أغلب األحيان إىل رصاعات نفسية متنوعة قـد ينـتج عنهـا 

  .اضطراب يف سلوكه وترصفاته

وبسبب النضج الجنيس الذي يتم يف هذه املرحلة ومصاحباته األخرى تصبح نظرة  - ٣

بعـد أن كـان هـذا الجسـم معروفـاً . الفرد إىل جسمه كنظرته إىل منطقة مجهولة

ومعروف لديه نـوع االسـتجابة لـه يف الظـروف املناسـبة، . من قبله معرفة جيدة

تج عنهـا مـن تـردد ورصاع وقد يؤدى هذا الشعور إىل عدم الثقة بالنفس ومـا ينـ

  .وعدوان

أن ما يظهر عىل سلوك املراهقني من تطرف كام يـتجىل يف انـدفاعهم سياسـياً إىل  - ٤

أقىص اليسار أو إىل أقىص اليمني أو يف أحكامهم العامة يفرس عىل األغلب بسـبب 

انتقالهم من مجتمع األطفال الذي اعتاده إىل مجتمـع الراشـدين الـذي مل يختـربه 

  .ر الذي يؤدي به ذلك أيضاً إىل االندفاع املتطرف املذكوربعد، األم

ذي قبـل تثـري عنـده رغبـة يف االطـالع  نأن انتقال املراهق إىل مجاالت أوسـع مـ - ٥

تتجىل يف ميله إىل السفر واألنشطة الجديدة، كام تظهـر عنـده حاجـة إىل معرفـة 

الالئـق، وال يحـدث واجباته يف الحياة واختيار املهنة املناسـبة واملركـز االجتامعـي 

ذلك يف إطار زمني محدد باأليام أو األسابيع فقط وإمنا ميتد ذلك إىل السنني، وقـد 

تواجه هذه األهداف حاالت غموض تغلفها وتضع أمام أصحابها صـعوبات كبـرية 

                                                            
)1(  Seidman, Jerome M. Editor: The Adolescent- A book of reading (Lewin, K.: the field theory Approach 

to Adolescence). New York the dryden press, Ino. 1953, pp. 61-66. 
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. عند تحديهم ألهدافهم ومتييزهم بني ما هو خيـايل وواقعـي مـن تلـك األهـداف

اداً يقع فيه الكبار وباستمرار يف املجاالت الدينيـة خاصة وأنهم يلمسون تناقضاً ح

ــوترات  ــيهم حــاالت شــديدة مــن الت ــق ف ــذي يخل ــة األمــر ال والسياســية واملهني

  .والصعوبات التي تزداد شدة كلام زاد عجزهم عن التمييز الدقيق لطبيعتها

طبيعة االنتقال من الطفولة إىل املراهقة فقد يكون ذلك بصورة مفاجئة نوعاً مـا  - ٦

أو بصورة متدرجة كام هو الحال يف املجتمعات البدائية واملجتمعات التي يعـيش 

الطفل فيها مالزماً للكبـار، ويف هـذه الظـروف ال تـتجىل األزمـات كـام تـتجىل يف 

املجتمعات املتحرضة حيث يكون فيها عاملان عامل للصغار وعامل للكبار، واملراهـق 

 عـداد الصـغار ويف نفـس الوقـت غـري يقف موقفاً يكون فيه رافضاً ألن يكـون يف

وذلك بسبب ما يضعه الراشـدون مـن . متأكد من قبوله من قبل الراشدين الكبار

وقد يؤدى موقفه هذا إىل أن يعيش . عقبات أمام انتقاله لهم والدخول يف عاملهم

حاالت من عدم االسـتقرار والتذبـذب بـني شـدة الخجـل واالنطـواء وبـني الثـورة 

  .والعدوان

هب البسام يف تحديد طبيعة املراهقة من وجهة النظر النفسـية إىل القـول ويذ  

املراهقة مرحلة من مراحل التطور يف الشخصية، تصدق عليها مبادئ التطور الجسـمي "

والعقيل، وتكشف يف العادة عن خصائص عامة يف السلوك، تأيت بحكـم تفاعـل العوامـل 

ة اآلتيـة مـن البيئـة يف شخصـية املراهـق، والعوامـل االجتامعيـ) البايولوجيـة(الطبيعية 

وترمي إىل تكيفه لتلك العوامل، وقيامه باملهامت التي تتطلبها تلك املرحلة من التطـور، 

  .)١٧، ١٩٩٢البسام، "(وبالتايل إىل بلوغه مرحلة الرشد واستمراره يف التطور والتكيف

يف مرحلة  ومن االتجاهات التي ظهرت يف تفسري حدوث املشكالت واألزمات  - ٤

حيث فرسا مشكالت ) انكلش وبريسون(املراهقة االتجاه الذي أكد عليه 

املراهقة معتمدين عىل أثر األهداف واملطالب التي يسعى املراهق نحو 

  :تحقيقها يف هذه املرحلة

  :وقد حددا تلك األهداف واملطالب مبا يأيت  

  .أن يقرر اتخاذ مهنة لنفسه وأن يعد العدة لها - ١
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  .ستقالل عن األبوين واألرسةأن يهيأ لال  - ٢

يف وضـع حـل  -عـىل األقـل -أن يقيم عالقة ناجحة مـع الجـنس اآلخـر، وأن يبـدأ - ٣

  .مناسبة ملشكلة حياته العاطفية

  .أن يحقق التكامل يف شخصيته حتى يتحمل مسؤوليات النضج - ٤

أن تحقيق ذلك من قبل  )انكلش وبريسون( ني املذكورنيومن وجهة نظر الباحث  

  :وقف عىل ناحيتني هاماملراهق يت

  .تطور شخصيته تطوراً صحيحاً، وتكيفه تكيفاً سليامً يف مرحلة طفولته - ١

مدى فهم الراشـدين املحيطـني بـه لطبيعـة النمـو يف املراهقـة ومـدى علمهـم  - ٢

  .لألهداف التي يسعها إىل تحقيقها

  شخصية املراهق والتفاعل بني جوانب منوها

ته الجســمية والجنســية والعقليــة املراهــق فــرد ينمــو يف كــل جوانــب شخصــي  

وإن هـذا النمـو يختلـف عنـه يف املرحلـة . واللغوية واالنفعالية واالجتامعيـة والخلقيـة

من حيث رسعتـه ومـن حيـث أهدافـه ومظـاهره، وهـذا النمـو ) يف الطفولة(االبتدائية 

بالرغم من مميزاته يف كل جانب مـن الجوانـب املـذكورة إال أنـه يسـري تهيـأة متداخلـة 

لجوانب مكوناً كالً متكامالً ال ميكن فصله والوقوف بدقة عىل كل خطواته وأن كل ذلك ا

  .قامئاً يف الكتب فام هو إال لغرض البحث والتبويب والتقريب

بعـض العالقـات اإليجابيـة والسـلبية بـني الجانـب االنفعـايل  وسيعرض املؤلـف  

ه يف طبيعـة املشـكالت لـه خصوصـيت وجوانب الشخصية األخرى ألن الجانـب االنفعـايل

  .الرتبوية يف حياة املراهق

  العالقة بني الجانب االنفعايل والجانب العقيل

  .االنفعال يؤثر يف الجانب العقيل للفرد يف اتجاهني األول إيجايب والثاين سلبي  

  االتجاه اإليجايب

من املعروف أن االنفعال املعتدل ينشط العمليات العقلية جميعـاً، فإنـه يزيـد   

كـام أن . لخيال خصوبة، والتفكري نشاطاً حيث نلمس تدفق املعاين واألفكار يف رسعة وسالسةا

  إن هذه الحقيقة مدركة حتى. االنفعاالت تزيد الطاقة الحركية والقدرة عىل مواصلة العمل
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مــن بســطاء النــاس حيــث نشــاهد يف بعــض املواقــف عنــدما تتنــازل طاقــات الفــرد يف  

خرون إىل شحذ الهمم وزيادة الطاقة عن طريق خلـق مواقـف الوظائف العقلية يعد اآل 

  .انفعالية جديدة ليست عىل ما كانت عليه من الهدوء وليست يف حالة عنف شديد

  االتجاه السلبي

إن االنفعاالت الشديدة تنعكس آثارهـا الضـارة عـىل كـل وظيفـة مـن وظـائف   

تائجها فالغضبان عادة ال يـرى ففيام يتعلق بوظيفة اإلدراك فإن االنفعال يشّوه ن. العقل

وال يسمع الحقيقة كام هي وال يفرس املواقف بصيغ الواقع إمنـا يـرى يف الشـخص الـذي 

من وجـه العدالـة  سبب له الغضب مجموعة عيوب ونواقص وانحرافات والخائف الفارّ 

  .يحسب أن جميع من يرفع يده إمنا يشري إليه

قدرة عىل حل املشكالت، فـإن االنفعـال أما ما يتعلق بوظيفة التفكري املنظم وال  

هو العدو اللدود للتفكري الهادئ املنظم، ألن املنفعل عىل األغلب يرتكـز فكـره ويتجمـد 

كام أن االنفعال يعمي املنفعل عـن الـتامس . يف فكرة واحدة فقط هي موضوع انفعاله

امتني األساسـيتني ورؤية الكثري من الحقائق وال يتيح له الهدوء والتأمل باعتبـارهام الـدع

وكلنا يعلم أن املنفعل غالباً ما يندم عىل مـا اتخـذه مـن قـرارات أو مـا . للتفكري السليم

  .أصدره من أحكام أثناء انفعاله

وأكـرب دليـل عـىل ذلـك مـا  ،أما ما يخص وظيفة التذكر، فإن االنفعـال يضـعفها  

سـيان هـو رهبـة يصيب الطلبة من نسيان لكثري من الحقائق البسـيطة وسـبب هـذا الن

  .االمتحان وخوفهم من نتائجه

أما ما يتعلق بإرادة الفرد فإن االنفعال يشل إرادة املنفعل أو يضعفها إىل درجة   

يجعل الفرد يندفع إىل أنواع من السـلوك الصـبياين أو البـدايئ غـري املهـذب فقـد يعمـد 

  . الصياح أو املكابرةبعض املعروفني بالرزانة والهدوء عندما يواجه موقفاً انفعالياً إىل

كام أن االنفعال يحمـل بعـض األفـراد إىل النكـوص الـذي يـتجىل بلغـتهم التـي   

ويف حالـة الغضـب يـتكلم بعـض . يعودون بها إىل األلفاظ التي كانوا يستعملوها يف طفولتهم

  علكام أن االنفعال يحمل الفرد املنف. األفراد بلهجة مبتذلة ال ميارسونها يف الحياة العادية
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عىل أن يكون ساذجاً رسيع التصديق شديد القابليـة لإليحـاء، فانـدماج الفـرد يف حشـد  

  .منفعل يسارع به إىل أخذ كل ما يطلق من أقوال وإشاعات

  مير بها املراهقالتطبيق الرتبوي واالجتامعي للخصائص التي 

إن املعلمــني واآلبــاء بصــورة خاصــة يعنــيهم هــذا املوضــوع ويــدخل يف صــميم   

ياتهم وعليه البد من أن يبعدوا جميع فعالياتهم وأنشطتهم الرتبوية عن األطفال يف فعال

ألن جميع النشاط الذي يبدونه سيذهب سدى دون أن  ؛حالة وقوعهم مبواقف انفعالية

ورمبـا يكـون العكـس فـإن الطالـب املنفعـل قـد . يحقق أي خطوة عىل طريق أهدافهم

علم وقد يتعقد املوقف من جانب العالقات القامئـة يسلك سلوكاً منافياً ملا يرغب فيه امل

بينهام، والصحيح هو أن ال يعمد املعلم إىل إثارة الطالب وتخويفه أو حمله عىل الحقـد 

ن حصل ذلك أن يرتيث يف تقديم املعلومـات لـه إىل أن تـزول ثـورة إ والغضب كام عليه 

  .يداالنفعال وعندئذ يستطيع املعلم التعامل مع تلميذه كام ير

  النمو العقيل وأثره يف انفعاالت الفرد

العالقة بني الجانب العقيل والجانب االنفعـايل ال تقترصـ عـىل أثـر االنفعـال يف   

الوظائف العقلية فقط إمنا تتعـداها إىل أثـر مسـتوى النمـو العقـيل يف انفعـاالت الفـرد 

تـه غـري حيث نالحظ أن الفرد الـذي يكـون ذا حـظ متواضـع مـن الـذكاء تكـون انفعاال 

طبيعية ألنه ال يدرك املواقف يف الحياة إدراكاً سليامً فقد يخاف مـن موقـف ال يخيـف، 

واملعروف أن ضعاف العقول يعـانون دامئـاً جمـوداً انفعاليـاً . ورمبا ال يأبه بأخطر األمور

وعىل ما تقدم فيستحسن أن تعرض لهؤالء مواقف تعليمية مناسبة إلدراكهـم ومسـتوى 

  .بتعد بهم عن املواقف االجتامعية املعقدة يف بادئ حياتهم التدريبيةذكائهم، وأن ن

  العالقة بني الجانب الجسمي واالنفعايل

ن االنفعــال حالــة جســمية نفســية ثــائرة إ يف بدايــة موضــوع االنفعــاالت قلنــا   

فإن حدث أن أعيقت هـذه الطاقـة الحشـوية . تصاحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية

بري الخارجي زاد تراكمها واشتد ضغطها فتضخمت االضـطرابات والتـوترات عن االنطالق والتع

. زمانها وبالتـايل إىل حـدوث أمـراض جسـمية خطـريةإالحشوية وقد يؤدي استمرار الحالة إىل 

  مثل قرحة املعدة وقرحة اإلثنى عرش وضغط الدم الخبيث والتهاب املفاصل
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األمــراض (يطلــق عليهــا عــادة والصــداع النصــفي والربــو وغريهــا مــن األمــراض التــي  

أي األمراض النفسية الجسمية وهـي أمـراض يف العـادة تكـون نفسـية ) السيكوسوماتية

  .املصدر جسمية املظهر

إن هذه األمراض عادة تنترش يف ظل الحضارات املعقدة التي يشيع فيها الرصاع   

ها أحياناً والتنافس بني الناس والظروف االقتصادية غري املستقرة ولذلك يطلق علي

وما يؤيد هذا االتجاه أنها قليلة الظهور يف الشعوب البدائية، فقد . األمراض الحضارية

جل ذلك عىل سكان األسكيمو فظهر أن نسبة انتشار هذه األمراض أ أجريت دراسة من 

كام لوحظ . ٥/١بني من يأخذون بأساليب الحضارة الحديثة إىل السكان األصليني كنسبة 

ض تأخذ باالنتشار عند الشعوب التي بدأت تأخذ بأساليب الحضارة أن هذه األمرا

  .الحديثة كام هو الحال يف الهند وغرب أفريقيا

أما أثر الجانب الجسـمي عـىل انفعـاالت الفـرد، فإنـه مـن املالحـظ أن عيـوب   

أسـنانه : فـالفرد الـذي يعـاين مـن أمل. الجسم وأمراضه تزيد من اضطراب الفرد انفعاليـاً 

كام أن العيوب الجسمية التي يشعر بها الفرد قـادرة عـىل . ه يكون قلقاً انفعالياً الشك أن

  .أن تجعله خجوالً متهيباً من اآلخرين

وعىل اآلباء واملعلمني مالحظة ذلك واالنتباه إىل أن بعض انفعاالت الطالب   

اء تعود إىل أسباب مرضية وجسمية ومن الواجب إزالة أسبابها الحقيقية وعدم االكتف

  .بالزجر واألمر أو النصح واإلرشاد

  العالقة بني الجانب االنفعايل والنمو االجتامعي

الشك أن قبول الفرد أو رفضه اجتامعياً يتوقف عىل خصائصه وترصفاته فإن   

كانت تلك الخصائص حسنة مريحة لآلخرين فعالة يف حياتهم فأنهم يستحسنوها 

ون أي شخص تسبب لهم خصائصه الضيق القائم بها وبالعكس فإنهم يرفض نويحرتمو 

وعىل ذلك فإن الفرد الذي يكون مضطرباً انفعالياً ال ينال صداقة اآلخرين . واألذى

له  نورمبا يقدمو . وقبوله منهم ألنهم قد يجابهون بحالة انفعالية متهيجة مل يتوقعوها

تقر انفعالياً أما الشخص املس. منه الفرح وإذا به يقابلهم بالتهجم نما يجعلهم يتوقعو 

فإنه يكسب األصدقاء ويحافظ عىل صداقتهم وبالتايل يتحقق له املناخ املناسب للنمو 

  .االجتامعي
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إن الشخص الذي يعيش بني قوم ال يحرتمونه ألي سبب من األسباب االجتامعية   

فإن هذا املوقف يؤدي بال شك إىل توتره النفيس وإىل اضطرابه االنفعايل وإىل السري 

نحو حياة انفعالية معقدة قد تؤدي بشخصيته من مختلف جوانبها، فعىل املربني قدماً 

من معلمني وآباء أن يعملوا جهدهم ملالفات أي خلل يف حياة الطفل االجتامعية من 

  .أجل منوه منواً سليامً من مختلف جوانب شخصيته مبا فيها الجانب االجتامعي

  منو الجانب االنفعايل يف شخصية املراهق

من املالحظ أن الجانب االنفعايل عند املراهقني متميز بشكل واضح يف   

خصائصه وآثاره عىل السلوك، وقبل الولوج يف طبيعة االنفعال يف هذه املرحلة وأسبابه 

  .نقف وقفة رسيعة لنحدد معناه وتعريفه

  :تعريف االنفعال  -١

  :ييعرف االنفعال بأنه حالة نفسية جسمية ثائرة لها ثالث سامت ه  

أنها حالة قوية عنيفة مصحوبة باضطرابات فسيولوجية حشوية تتناول جهاز  - 

التنفس والدورة الدموية، والجهاز الهضمي والجهاز الغدي مبختلف أنواع 

  .إفرازاته

  .أنها حالة تغيش الفرد بصورة مفاجئة - 

  .من حيث مدة بقائها هي حالة وقتية ال تستمر طويالً - 

  ملاذا ينفعل الفرد؟  - ٢

النظريات املتعددة يف تفسري السلوك االنفعايل وتعليل أسبابه وعوامله، رغم   

  :فإنها ال تتعدى أن الفرد ينفعل من املواقف التالية

  .سواء أكان الدافع فطرياً أو مكتسباً  - يثار أحد دوافعه  -  أ

  .عندما يعاق إشباع أحد دوافعه األساسية  -  ب

ه إشباعاً مفاجئاً غري متوقع وعىل ينفعل الفرد عندما تشبع إحدى حاجاته ورغبات     - ج

الرغم من أن هذا النوع من االنفعال يكون إيجابياً إال أنه يؤدي إىل الكثري من 

 .االضطرابات يف بعض جوانب الشخصية
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  :الفرق بني االنفعال والعاطفة  - ٣

كام سبق تعريفه حالة نفسية جسمية ثائرة ومؤقتة، أما العاطفة : االنفعال  

  .عايل أو تنظيم وجداين ثابت نسبياً، حول فرد أو فكرة أو يشء معنيفهي تراكم انف

  :الفرق بني االنفعال واملزاج  - ٤

الحالة املزاجية حالة انفعالية معتدلة، تالزم الفرد فرتة من الزمن أو تعاوده   

باستمرار وقد تصطبغ باآلالم أو بالرسور فاملرسور تجذبه وتراوده األفكار السارة، واملتأمل 

ادة مييل إىل األفكار املظلمة، وعىل العموم، فإن الحالة املزاجية من حيث مدتها أطول ع

ومن حيث درجتها فإنها أقل حدة منه فالفرد حني يسمع خرباً أو . بقاء من االنفعال

فإذا ذهب األمل مبدة قصرية فإنه انفعال وإن استمر طيلة . يشاهد موقفاً مؤملاً فإنه يتأمل

  .نه مزاجيوم أو أكرث فإ

  :التغريات الفسيولوجية التي تصاحب االنفعال  - ٥

إىل أن األدرينالني يزداد إفرازه يف حاالت " كانن"لقد توصل العامل األمرييك   

االنفعال الشديد وأن لهذا الهرمون وظيفة مهمة للفرد، إذ يساعد عىل الهرب والقتال 

  :وذلك ألن زيادة األدرينالني يف الجسم تؤدي إىل

ة رسعة دقات القلب التي تساعد عىل رسعة إيصال الدم إىل جميع أعضاء زياد - ١

  .الجسم ليك يساعدها يف أداء أعاملها

وقف نشاط حركة املعدة واألمعاء من أجل أن تتجه الطاقة الجسمية إىل  - ٢

  .مواجهة املوقف

ارتفاع ضغط الدم، وذلك ألن الدم يبدأ بالخروج من القلب بغزارة يف حني أن  - ٣

  .الدموية والرشايني ال تستطيع استيعابه وال تسمح مبروره بسهولة الشعريات

انقباض األوعية الدموية الواقعة يف الجلد، األمر الذي يجعل الدم يتحول إىل  - ٤

العضالت بدًال من الجلد، ألن املوقف االنفعايل قد يحتاج إىل الحركة يف القتال 

  .أو يف الهرب

  .من أجل تسهيل عملية التنفس توسع الرئة والقصبات الهوائية، وذلك - ٥

  .جل تاليف حاالت التعب فإن السكر املخزون يف الكبد ينطلق يف الدمأ من  - ٦
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  .ن أصيب بجراحإ زيادة تخرث الدم مام يقي الفرد من أخطار النزيف املوصل،  -٧

  خصائص انفعاالت املراهق وعواطفه

الراشد وتتجىل  ن انفعاالت املراهق تختلف كثرياً عن انفعاالت الطفل وانفعاالتإ   

  :هذه االختالفات يف النواحي اآلتية

متتاز الفرتة األوىل من مرحلة املراهقة بانفعاالتها العنيفة حيث يثور املراهق يف  -١

ليل ذلك باالضطراب حوبذهب بعض الباحثني إىل ت. هذه السن ألتفه األسباب

  .الحاصل عن النمو الجسمي الرسيع والتغريات املفاجئة فيه

عىل األغلب ال يستطيع التحكم يف املظاهر الخارجية لحالته االنفعالية املراهق  -٢

عض ويقوم كذلك يفرمبا تصل به الحال إىل أن يرصخ عند الغضب ويرفس و

  .حسلوك مياثل ذلك أو يقاربه يف حالة الفر ب

يتعرض بعض املراهقني إىل حاالت من اليأس والحزن واآلالم النفسية بسبب  -٣

حتى أن بعض اإلحباطات املتالحقة . تتعارض مع رغباتهم تقاليد املجتمع التي

  .الحادة تدفع بعضهم إىل االنتحار أحياناً 

تتميز هذه املرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصية كاالعتداد بالنفس  -٤

  .واالهتامم باملظهر الخارجي

يف بداية هذه املرحلة ال تتكون عند املراهق عواطف جمعية عامة فقد نالحظ  -٥

ل يف املدرسة االبتدائية يلتزم بالوالء للمدرسة واألرسة أو الجامعة التي أن الطف

ينتمي إليها يف حني نرى املراهق ال يلتزم بذلك بل قد يثور عليها، ولكن من 

املالحظ ان املراهق يف نهاية هذه املرحلة يبدأ بتكوين عواطف نحو األشياء 

العواطف املجردة التي تتعلق الجميلة كالعاطفة نحو حب الطبيعة باإلضافة إىل 

  .مبوضوعات معنوية كالتضحية والبطولة واإلنصاف

  عواطف وانفعاالت املراهقني

يختلف نشاط بعض الغدد الصم يف املراهقة : تركيب الجهاز الغددي وإفرازاته - ١

يف مرحلة املراهقة بعد أن كانت يف حالة عنه يف الطفولة فالغدد الجنسية تنشط 

 بعدالتيموسية طفولة كام يالحظ ظهور الغدة الصنوبرية والغدة سبات طيلة فرتة ال
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نشاطهام يف فرتة الطفولة، وقد دلت البحوث عىل وجود آثار نفسية انفعالية 

  .تظهر عىل سلوك املراهق بسبب ذلك

يف هذه الفرتة تحصل عملية منو يف : منو القدرات العقلية والتغري يف وظائفها - ٢

اطؤ يف منو جوانب أخرى منها فقد تهبط رسعة بعض الجوانب العقلية مع تب

منو الذكاء يف حني تزداد رسعة منو عمليات عقلية أخرى ونتيجة لذلك تتأثر 

  .انفعاالت الفرد يف ظهورها ويف مسالكها وموضوعاتها

يتقارب الفتيان مع الفتيات يف مرحلة املراهقة يف حني : التقارب بني الجنسني - ٣

، وإن عملية التقارب هذه رغم قوة الدافع لها إال كانوا يتباعدون يف الطفولة

أنها عملية شاقة فيالحظ عىل املراهقني بعض الحرج واالرتباك عند التقارب 

وقد ينتقد نفسه أشد النقد ويعاين حاالت انفعالية شديدة بسبب عدم رضائه 

عن حالته، ومن الطبيعي أن هذا الحرج يزول تدريجياً بتقدم العمر وزيادة 

  .رسة والخربةاملام

إن العالقات من أهم العوامل التي تنعكس آثارها عىل : العالقات العائلية - ٤

املراهق وانفعاالته مثل الخصومات واملشاحنات بني اآلباء واألمهات، واألسلوب 

التي  - خاصة الكبار - التسلطي الذي تستخدمه بعض العوائل والنظرة العائلية

، تعطي هذه املواقف آثاراً سيئة عىل منو توجه للمراهق وكأنه ال يزال طفالً

يف حني تكون العالقات العائلية السليمة واألساليب السلوكية . الفرد منواً انفعالياً 

  .الصحيحة مساعدة عىل النضج االنفعايل واالتزان الوجداين واالطمئنان النفيس

د تتأثر انفعاالت املراهق مبا يحيط به من تقالي: قيم املجتمع ومعايريه - ٥

اجتامعية فهو ال ينىس نظرة اآلخرين وأحكامهم وقد يؤدي به هذا الحذر إىل 

  .حالة من القلق واالنفعال

املعروف أن الطفل يتقبل املعتقدات الدينية ويلتزم بها : املعتقدات الدينية - ٦

دون نقاش أو استيعاب وعندما ينتقل إىل مرحلة املراهقة تقل درجة التزامه 

هذه املعتقدات وبالتايل قد تحصل حاالت من الرصاع ويبدأ مرحلة النقاش ل

  .يعانيها املراهق بهذا السبب
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  خصائص الشخص الناضج انفعالياً 

حينام ينمو الفرد ويتقدم عمره يكون منوه يف جميع جوانب شخصيته ومنها   

  :الجانب االنفعايل الذي يتميز عند النضج بالخصائص اآلتية

االتجاهات الطفيلية كاألنانية واإلتكالية وعدم يكون الفرد متحرراً من امليول و  - ١

  .تحمل املسؤولية

تثريه مثريات تافهة، فمن املعروف أن مضطريب الشخصية تثري يف نفوسهم  - ٢

األمور التافهة انفعاالت عنيفة مثل النقد الطفيف واملالحظة العابرة والنكتة 

  .العارضة

ريات البدائية والحركات التعبري عن االنفعاالت بصورة متزنة بعيدة عن التعب - ٣

الطفيلية فمن املعروف أن الشخص الذي ينضج تتسم انفعاالته بالقرس فال 

  .يستطيع إبعادها بإرادته

جل أ القدرة عىل احتامل األزمات والحرمان وعىل تأجيل اللذات العاجلة من  - ٤

أي له القدرة عىل جعل األهداف البعيدة يف املحل . الحصول عىل لذات آجلة

  .األهداف القريبة يف املوقف الثايناألول و 

أي أن حالته االنفعالية تكون مستقرة غري متذبذبة . يتصف بالرصانة االنفعالية - ٥

وال تتقلب ألسباب تافهة بني حالة ونقيضتها أي ال ينتقل من حالة الفرح 

 .الشديد إىل حالة الكآبة العميقة

  النمو االجتامعي للمراهق

تبدأ بذورها يف مرحلة . لية تطورية مستمرةالسلوك االجتامعي للفرد عم  

حني يحتاج الطفل إىل عالقات . وعىل وجه التحديد تبدأ يف السنة األوىل. الطفولة املبكرة

إن هذه العالقة تبدأ باالتساع تناسقاً مع اتساع البيئة . اجتامعية مع أمه أو مع بديلها

امء إىل أي جامعة من جامعات وأن االنت. التي يعيش يف أثنائها ويتعامل مع عواملها

ذلك ألن . يرتك آثاراً مهمة يف الرتكيب النفيس للفرد. البيت، املدرسة، النادي، مركز الشباب

  فإذا كان. الفرد يقيم الحكم عىل نفسه وعىل اآلخرين من خالل نتائج التعامل االجتامعي
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نه يشعر بالخوف أثناء ذلك محبوباً ومحرتماً شعر بالسعادة واالطمئنان وبالعكس فإ 

  .والقلق والتعاسة يف حالة رفضه من قبل الجامعة أو تقليلهم لشأنه

كام أن انتقال الطفل من بيئة إىل أخرى يضطره أحياناً إىل تعديل أمناط سلوكه   

القدرة "السابقة مبا يالئم سلوك الجامعة الجديدة وهذه الخاصية يطلق عليها أحياناً 

املهمة يف حياة الفرد فقد يذهب البعض إىل اعتبارها  وهي من القدرات" عىل التكيف

  .من مؤرشات ذكاء الفرد، ويذهب البعض اآلخر إىل جعلها أساس نجاح الفرد يف الحياة

يف بداية مرحلة املراهقة يبدأ الطفل يشعر بحاجته إىل االنتامء إىل الجامعة   

واملراهق . داخل البيت إلشباعهاوتزداد هذه الحاجة إلحاحاً عندما ال يتوفر املناخ املالئم 

حينام يتخلص أو يحاول من ضغط العائلة ينشد جامعة أخرى توافقه عىل مطالبه دون 

اعرتاض ومن هذا الطريق يؤكد ذاته إىل حد كبري، غري أن ذلك غري ممكن عىل الدوام 

 هنا يبدأ الرصاع بني املراهق ومجتمعه، ذلك الرصاع إذا تجاوز بعض حدوده يؤدي إىل

حاالت انفعالية شديدة عند املراهق، كام يؤدي إىل الحساسية الشديدة والشك الواسع 

  .يف انفعال وأقوال من يحيط به

وعىل الرغم من انتقال الفرد من الطفولة إىل املراهقة إال أن هذا االنتقال ال   

سلوكم  يعني االبتعاد كثرياً عن آثار الخربات األوىل يف الطفولة وما تلعبه من دور يف

ن مدى نجاح املراهق يف التوافق التكيفي إ ومبعنى آخر . الفرد يف املراحل الالحقة

للمواقف االجتامعية، يف فرتة املراهقة يكون إىل حد كبري قد أملّ بالخربات االجتامعية 

إال أن ذلك ال يعني قطعاً أن الشخص الذي كان . األوىل واالتجاهات التي متخضت عنها

فالواقع  ،شاكل االجتامعية يف طفولته سيكون كذلك خالياً منها يف مراهقتهخالياً من امل

يقول بأن املراهقة عنيدة مبشكالتها، إال أنها من حيث الحدة والشدة تنتقص وتزيد 

  .وفقاً ملايض الفرد يف طفولته

  خصائص السلوك االجتامعي للمراهقة

قة يشعر بحاجة ملحة إن الطفل عندما ينتقل إىل مرحلة املراه: تأكيد الذات - ١
الرفاق منهم، ومن أجل ذلك ألن يكون يف مركز اهتامم اآلخرين عىل األخص 

الكالم  يسعى دامئاً للقيام بأعامل تلفت نظر اآلخرين، عن طريق املالبس وطريقة
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ومطارحة اآلخرين الرأي والنقاش الحاد حتى يف األمور الواقعة يف أعىل مستوى 
  .اته العمليةمن مستوياته العقلية وخرب 

من خصائص سلوك املراهق مسايرة أعضاء املجموعة التي ينتمي إليها خاصة  - ٢
وقد تعلل هذه الخاصية  ،يف بداية املرحلة ثم ينتقل من هذه الخاصية تدريجياً 

بأن املراهق يعتمد عىل ذلك تجنباً ملا ميكن أن يقوم من مشاجرات ومنازعات 
انبه بالنزاع األكرب القائم بينه وبني بينه وبينهم ومن أجل أن يكسبهم إىل ج

أنواع السلطة العائلية واملدرسة ومن أجل تخفيف شعوره بالذنب الحاصل 
  .بسبب موقفه من األبوين يف هذه املرحلة بالذات

من خصائص سلوك املراهق الشعور باملسؤولية خاصة يف الفرتة األخرية من  - ٣
عامل لصالح اآلخرين مرحلة املراهقة ومن عالمات ذلك قيامه ببعض األ 

ومشاركة اآلخرين ببعض اإلصالحات التي تحتاجها حياة املجتمع وإذا مل يبادله 
اآلخرون التقدير عىل هذه املواقف واألعامل فإنه يبدأ بتوجيه اللوم لآلخرين 
باعتبارهم يهدفون إىل تحطيم آرائه ويسعون إىل التقليل من أهميتها وقد 

  .زوف عن مرحلة تكرار أعامله ومواقفه املذكورةيدفعهم هذا الشعور إىل الع
من خصائص سلوك املراهق الرغبة الواضحة يف مقاومة السلطة ممثلة يف األرسة  - ٤

بسلطة األب واألم ويف املدرسة بسلطة املدير واملدرس وسبب هذه املقاومة 
ومصدرها أن املراهق يتعشق التحرر والخروج من الحدود التي تعوق 

ب باالبتعاد عن التبعية الطفولية، وأن أهم ما يقف أمامه يف استقالله، ويرغ
  .سبيل تحقيق ذلك هم اآلباء يف البيت واملديرون واملدرسون يف املدرسة

  :إن مقاومة السلطة تأخذ صيغاً مختلفة من السلوك من أهمها  
االحتجاج عىل بعض القواعد التي يتبعها الكبار والتمرد والعصيان عىل أوامرهم   

ليامتهم ومنها أيضاً محاولة الهروب من املنزل أو االنفصال عنه بحجة العمل أو وتع
ومن الخطأ أن يكون الحل لهذا السلوك معتمداً عىل العقاب  .االنخراط بسلك الجندية

والقوة من قبل اآلباء أو املعلمني باعتبارهم مسؤولني عن ترصفاته ألن موقفهم املعتمد 
  ومن املعروف أن البنت أقل عناداً من . مه املراهق بالقوة أيضاً األغلب يقاو  يفعىل القوة 
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ورمبا يكون السبب يف الفرق . عن مامرسة املقاومة واللجوء إىل الهروباً الفتى وبعد

إىل الطبيعة  رجوعه بينهن وبني البنني يرجع إىل التنشئة االجتامعية أكرث من 

  .البايولوجية

  لمراهقدور العائلة يف النمو االجتامعي ل

الشك أنكم عىل علم بأن من خصائص املراهق الرغبة الشديدة بتأكيد ذاته   

ا زال شديد من ذلك ال ينفي أنه أ واستقالله وبالتايل التمتع بالحرية الشخصية، غري 

زال يشعر بالسند يف عائلته من الناحية االقتصادية  ما الحرص عىل عالقته بأرسته و 

خذ ذلك بنظر االعتبار عندما يقدم عىل أي تغيري يف حياته ويأ . والوجدانية واالجتامعية

أو عندما يقوم بأية خطوة يف مغامراته ومشاريعه كام أن ذلك ال ينفي وجود الرصاع 

القائم بني املراهقني والكبار من أعضاء األرسة وبصورة خاصة األب واألم باعتباره من 

سجام واالتفاق بقدر ما يأيت عن شيم الحياة فالوجود يف استمراره ال يأيت عن االن

فالرصاع الذي يتجىل لنا بني املراهقني وبني جيل الكبار من اآلباء . التناقض والرصاع

واملعلمني هو ظاهرة إيجابية وليست سلبية، فالرصاع ال يؤدي إىل تدمري العائلة أو إىل 

ات الجيل الذي تحطيم املراهقني وإمنا يؤدي إىل تدريب املراهقني عىل انتقاء أفضل خرب 

تعهده ورعاه، والخطر الفعيل أيها القارئ يأيت بسبب الجهل املطبق أو املعلومات 

الخاطئة عن طبيعة املراهقة من اآلباء واألمهات الذي يؤدي حتامً إىل خلق مواقف 

وعىل اآلباء أن يدركوا أن الرصاع بني الجانبني هو رصاع بني . صعبة بينهم وبني أبنائهم

وال عالقة به مبا ينسب إليه من أنه دليل عداوة وكراهية موجهة من األبناء  قيم جيلني

إىل اآلباء، كام عليهم أن يتذكروا دوماً ما سبق أن أكدناه يف مقدمة هذا التعيني من أن 

املراهقة ميالد جديد، وأن الوالدة عادة تصاحبها بعض آالم املخاض وهنا يف املراهقة 

ها بدل اآلالم الجسمية، وكام أن  الوالدة السليمة تحتاج إىل تأخذ اآلالم النفسية محل

سالمة األم الحامل وقوتها البدنية فإن املراهقة تحتاج إىل كيان عائيل متامسك قوي 

يستطيع أن يساعد عىل والدة املراهق واحتضانه ورعايته وتوجيهه إىل أن يصل إىل 

شخصية متميزة بخصائصها بحيث تصبح له  ،شاطئ األمان عندما يبلغ سن الرشد

  .الخاصة
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  خصائص العائلة الجيدة يف تربية املراهق

أن يسود جو األرسة املحبة والوئام، وإذا كانت األرسة ال تخلو من املشكالت  - ١

  .فاملقصود هنا األرسة القادرة عىل حل الخالفات بأرسع وقت وأفضل نتائج

التيارات إذا اشتدت فإنها خلو الحياة األرسية من التيارات املتضاربة ألن هذه  - ٢

متزق األرسة، خاصة إذا كان األب يف جانب من الرصاع يف حني تكون األم يف 

  .الجانب املعاكس، عندئذ يكون املراهق يف متزق فكري وعاطفي

التامسك العائيل الذي يؤدي إىل التقارب والحياة معها يف أغلب األوقات ألن  - ٣

ي كذلك إىل شعور املراهقني باألمن ذلك يؤدي إىل زيادة شدة الروابط ويؤد

  .وقوة السند

يشري علم النفس إىل أن العواطف تتكون نحو : االستقرار املكاين يف السكن - ٤

األماكن كام تتكون نحو األفراد وذلك أن الفرد حني يعيش يف بيت معني ملدة 

طويلة يتحول حبه لذلك املكان إىل عاطفة تحركه إيجابياً نحوه وتربطه مبن 

متشياً مع مبدأ التعميم وعليه فإن العوائل التي تغري محل سكناها فيه 

باستمرار ال تتمتع باالستقرار وطبقاً لهذا املبدأ فإن العوائل الريفية تكون أكرث 

  .متاسكاً من عوائل املدن

األول العدالة الحسابية : يوجد مفهومان للعدالة يف املعاملة: املعاملة العادلة - ٥

أن األفراد يف األرسة ينالون نفس الجزاء بغض النظر عن  وهو الذي يؤكد عىل

عمر الفرد منهم، واملفهوم الثاين يعرف بالعدالة الهندسية وهذا يعني أن الجزاء 

يجب أن يكون مناسباً للشخص من حيث عمره ومركزه يف العائلة والحقيقة 

شديد يجب أن يتبع النوع الثاين خاصة بالنسبة للمراهقني حيث منهم من هو 

  .االستثارة ومنهم من هو يف حالة نفسية مستقرة

يشتد التفاهم والتعاون بني األفراد عندما تكون  ،توحيد األهداف والطموحات - ٦

كان ذلك عىل نطاق األرسة أو أي قطاع اجتامعي آخر أأهدافهم مشرتكة سواء 

ولذا فإن من واجب العائلة واملدرسة أن تضع هذه الحقيقة أمامها عند 

  .ع بأي فعالية أو نشاطالرشو 
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املعروف أن حاجات األرسة كثرية : االستعداد للتضحية من أجل اآلخرين - ٧

ومتنوعة وأن إمكانات أفرادها متنوعة كذلك وليست متساوية لذا فقد تفوض 

بعض الظروف رضورة تحمل بعض أفرادها مسؤولية جسيمة فإذا كان عندهم 

متاسكاً وإحكاماً وإذا كان العكس أي االستعداد لذلك فإن عالقات العائلة تزداد 

إذا حاول كل فرد فيها تجنب املسؤولية فإن كيانها حتامً سيهتز وتشكك 

  .أوارصه

إن األرسة كالفرد يصيبها التخلف إذا مل تواكب مسرية : تجديد خربات األرسة - ٨

الحركة الحضارية وعليه فإن كل أرسة مدعوة إىل الخروج من عزلتها وإقامة 

امعية سليمة مع العوائل واملنظامت واملؤسسات التي تناسب عالقات اجت

ن هذا الطريق تحصل العائلة عىل منو متناسق ألفرادها جميعاً متركيبها و 

وبعكسه فإن النمو يكون متفاوت ورمبا متعاكس األمر الذي قد يعصف 

  .باستقرار العائلة ومتاسكها

  عالقة العائلة باملدرسة وأثرها يف شخصية املراهق

لقد كانت العالقة بني البيت واملدرسة عالقة ضعيفة جداً ال تتجاوز الشكليات   

غري أن التطور  ،يف القبول والنقل والنجاح والرسوب وما يرتتب عىل ذلك من إجراءات

االقتصادي واالجتامعي والثقايف والسيكولوجي متخض عن تغريات كثرية يف هذا املجال 

  .من حيث املظهر والجوهر

 رشكاء يف قضية واحدة وقد تجىل نيصبح واضحاً للجميع أن اآلباء واملدرسلقد أ   

ا زالت يف كثري مذلك يف فكرة تشكيل مجالس اآلباء واملعلمني وإن كانت هذه املجالس 

إال أنها من حيث املبدأ أساسية ورضورية ألنها قادرة . من املناطق شكلية ال حياة فيها

تفاعل اآلراء فيطلع كل أب عىل مشاكل بقية اآلباء عىل خلق املناخ الذي يساعد عىل 

وينتفع من الحلول التي شخصت لها، باإلضافة إىل ذلك فإن املدرسة تستطيع أن تخترص 

وعىل العموم . الزمن يف التوصل إىل تعميم مالحظاتها العامة عىل جميع عوائل الطلبة

ون أن تحصل الحساسيات فإن هذا التفاعل يؤدي إىل تبادل الخربات وتوحيد الجهود د

الفردية عند بعض اآلباء أثناء مراجعته للمدرسة عىل انفراد، إن عالقة البيت باملدرسة 

أن  فاملدرسة ال تستطيع. يجب أن تكون عالقة فعالة واضحة الخطوات رصيحة األهداف



  

٢٥٦ 
  

، تفهم املراهق فهامً عميقاً يساعده عىل التكيف املستمر إال مبعاونة اآلباء واألمهات

واألم واألب  ،فاملراهقة مبنية عىل الطفولة، والظاهر من السلوك يتعلق باملتسرت منه

أقدر الناس عىل اإلملام بذلك، كام أن طموحات األم واألب يف مستقبل أبنائهم ال ميكن 

واملراهق ال ميكن له أن . رسمه من قبلهم عىل انفراد دون عون املدرسني وإدارة املدرسة

ت متعارضة وعليه فمن الرضوري أن تتوحد اتجاهات البيت واملدرسة يف ينمو يف اتجاها

  .توجيه الطالب ومنوه وسعادته وإعداده لخدمة املجتمع

  دور املدرسة يف النمو االجتامعي

املدرسة قنطرة تعربها األجيال يف طريقها من البيت إىل املجتمع والحياة   

ذات جوانب أشد ثباتاً من جوانب  الواسعة وهي بيئة جيدة من الناحية االجتامعية

البيت وأشد اتصاالً بتطورات الحياة منه، واملدرسة عادة ترتك آثارها القوية عىل 

  .اتجاهات األجيال وعاداتهم وقيمهم

فاملدرسة تخلق للمراهق مجاالً يتسع أللوان مختلفة من النشاط االجتامعي   

ة يجتمع الفرد مع أقرانه، فيميل ففي املدرس. الذي يساعده عىل رسعة النمو واكتامله

إىل بعضهم ويبتعد عن البعض اآلخر، ويقارن نفسه من حيث التحصيل العلمي واملكانة 

االجتامعية باآلخرين منهم، فيحكم من خالل ذلك عىل نفسه وعىل كل واحد منهم، ثم 

  .يبدأ يف ضوء ذلك حركته التعاونية أو أسلوبه يف التنافس

لفرد جانباً مهامً من الحياة االجتامعية عن طريق عالقته ويف املدرسة يواجه ا  

مبدرسته سواء أكانت تلك العالقة إيجابية أم سلبية فاملدرس الذي يبني عالقته عىل 

السيطرة والعنف والنهي يبتعد طالبه عن احرتامه وصداقته، واملدرس العادل الورع 

ته الرضورية يلتف حول الذي يحرتم نفسه ويحرتم مشاعر طالبه ويتجاوب مع حاجا

  .الطلبة بصدق وإخالص فيأخذون منه علمه وتجاربه برسعة ودون معاناة

وعليه فالعالقة بني املدرس والطالب تلعب دوراً أساسياً يف بناء شخصيته وهي   

الخطوة األوىل عىل طريق نجاح الطالب أو فشله دراسياً يف حارضه ومستقبله فالطالب 

مبثله األعىل الذي قد يكون مثله األعىل األب أو املدرس قبل يف عمر املراهقة يتأثر 

  فإن أظهر املثل األعىل سلوكاً متزناً وإيجابياً فإن الطالب مييل إىل استيعابه  ،اآلخرين
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ومتثله واألخذ به وإن سلك املثل األعىل مسلك الالمباالة يف األمور والتعلق مبظهرها دون 

واملدرس الذي اضطربت . السلوك ويأتيه دون تردد جوهرها فإن املراهق يقدم عىل هذا

نفسه واختل وجدانه وتصارعت انفعاالته فإنه يقدم للمجتمع من طالبه شخصيات 

كام تؤكد الدراسات عىل أن املدرس العدواين يف األعم األغلب يتخرج . مضطربة ومنحرفة

ون بالضيق يف عىل يده طالب جبناء مييلون إىل االنسحاب من املواقف العامة ويشعر 

كام أن من أهم عوامل الغش الذي ميارسه بعض الطلبة هو . أوسع رحاب الحياة

االستهانة بقدراتهم والسخرية من ترصفاتهم حيث يعمدوا إىل الغش ليتجنبوا هذه 

  .املواقف

العالقة بني الطالب واملدرس قد تكون يف األساس مستمدة من العالقة بني   

عىل كل من يقوم مقام األب أو ميثل دوره، كام أن مركز  املراهق وأبيه وقد انسحبت

  .املدرس االجتامعي قد أثر إىل حد كبري عىل موقف الطلبة منه

إن املدرس يف السابق كان يخضع لعملية انتقاء شديدة وكان ميثل قمة املستوى   

هذه الثقايف يف حني كان عدد املثقفني قليالً بالقياس إىل الحارض وعليه فقد انعكست 

  .األوضاع عىل املعلم وأخذ يشعر مبسؤوليته االجتامعية والعلمية

لقد جاءت فرتة أخرى من حياة املعلم ليس محلياً فقط وإمنا كانت ذات صفة   

عاملية فقد املدرس فيها بعض ميزات مام أدى إىل ظهور بعض السلبيات يف العالقات 

اآلن انعطافاً نوعياً وكمياً إىل الرتبية الرتبوية واملدرسية بينه وبني طالبه وها نحن نلمس 

والتعليم وإىل املعلم عمود بنيانها ومحور أنشطتها آملني أن تحقق ثورتنا جميع أهدافها 

  .يف خدمة أمتنا

إن املشكلة اآلن تتجىل يف أن املدرس بدأ يشعر بأنه فقد الكثري من املقومات   

امعية باإلضافة إىل موقف الطلبة التي تشده إىل مهنته سواء أكانت اقتصادية أم اجت

وذويهم من املدرسة األمر الذي أخضع املعلم إىل رصاعات عنيفة بني أهدافه املهنية 

  .والتزاماته األخالقية وبني دوافعه اآلنية

إن هذه الرصاعات بالتأكيد تنعكس عند البعض من املدرسني عىل عالقاته مع   

  لقد درست هذه الناحية عىل يد بعض . نتمناه زمالئه وطلبته انعكاساً ال نرغب فيه وال
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تبني أن أهم الصفات الرضورية للمدرس الناجح يف  )وبرورأندرسون (العلامء ففي دراسة 

ه لها، وإميانه برسالته وحبه لتالميذه وميله باستمتاعه مبهنته وح: عالقاته االجتامعية هي

سه لكل التطورات الصحيحة إليهم ومقدرته عىل خلق جو جميل من الصداقة حوله، وتحم

ملهنته ومواجهة مشكالته ومشكالت طلبته باطمئنان وهدوء، وقدرته عىل رؤية هذه 

املشكالت بالطريقة التي يراها املراهقون، وبالصورة التي يتأثرون بها، ورصانته واتزانه 

  .)١(واتصاله املبارش بتالميذه

  دور جامعة األقران والرفاق يف النمو االجتامعي

 مرحلة املراهقة ينتظم املراهقون عادة عىل شكل مجموعات متامسكة تتكون يف  

عادة من أفراد يتقاربون يف العمر ويلتزمون بإطار اجتامعي خاص وأسلوب متميز يف الحياة، 

ومن املالحظ أن أوامرها عىل الفرد تكون أشد وقعاً وأكرث قبوالً من توجيهات وأوامر العائلة 

إن . ملرحلة تكون أكرث أهمية يف حياة املراهقني ومجتمعاتهم من العائلةلذا فإنها يف هذه ا

نشاط الفرد يف الجامعة يتوقف عىل درجة التفاهم القائم بينه وبينهم، وبالعرف الذي 

ترتضيه الجامعة لنفسها، وبالعادات والتقاليد التي تفرضها الجامعة عىل أفرادها، والجو 

إن املراهق يحاول أن يقلد زمالءه يف ترصفاتهم فيعمل كام االجتامعي السائد فيها ولهذا ف

يعملون ويلبس كام يلبسون، ويرىض لنفسه ما يحبون ويتجنب ما يكرهون، إن الجامعة 

عندما تقبل الفرد أو ترفضه تأخذ بنظر االعتبار إخالصه لرفاقه، وتعاونه معهم، وأمانته 

  .ن أجلهمألرسارهم، وقدرته عىل ضبط نفسه، ودرجة تضحيته م

إن املرشد الرتبوي البد أن يدرك هذه الخاصية إدراكاً عميقاً ليوظفها يف تعامله مع   

املراهقني يف حاالت نشاطهم اإليجايب البناء ويف حاالت انحرافهم وتجمعهم التخريبي، وعليه 

أن يشخص األفراد الذين ميتازون بالقدرة عىل القيادة والزعامة فينطلق منهم يف خططه 

  .رشاديةاإل

  أهمية جامعة املراهقني

إن هذا التشكيل االجتامعي خطوة أساسية لنمو الفرد، حيث ينتقل الفرد من   

   الطفولة وهو مل يصل بعد إىل مستوى الرشد، ومن أجل أن يتدرب عىل حياة املستقبل

                                                            
  .٣٣٢-٣٢١فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو، ص )١(
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 ولذا فقد يذهب البعض إىل إعطائها أهمية من حياة. املستقل البد أن يخترب الحياة مبارشة

 معاً يف توجيه املراهق وتنشئته وذلك ألنها تهيئ له نياملراهق تفوق أهمية اآلباء واملدرس

الجو املناسب للتدريب عىل الحوار االجتامعي وطبيعة العالقات االجتامعية ومقوماتها 

وأنها تنمي يف الفرد روح االنتامء للجامعة وترسم وجهته الخلقية يف الحياة املستقبلية، 

لجامعات قد تسلك بأفرادها مسلكاً رديئاً فتنمي فيهم روح العدوان نحو عىل أن ا

أو قد تتجه اتجاهات منحرفة جبارة بالفرد فرصة الحياة االجتامعية مع مجموعة . اآلخرين

من رفاقه، والعمل بشكل غري مبارش إىل اتصاله مبن يتصفون بالصفات املرغوبة، وأن تقلل 

الجارحة لرفاقه وأن تعلق متاماً عىل مواقف املواجهة مع العائلة من توجيه االنتقادات 

أن تتقرب منهم وأن تتعامل معهم جميعاً  -إن اقتىض الحال -أفراد املجموعة بل يجب

بروح عالية من تبادل الثقة واالحرتام من أجل أن تقام بينهم جسور تؤدي إىل الرصاحة 

  .طئة عن قناعة وطيب خاطروتبادل اآلراء ومن ثم تصحيح املواقف السلوكية الخا

  :التفاعل االجتامعي واملشكالت الرتبوية

كان فردين أو فرد أإن التفاعل االجتامعي هو التأثري املتبادل بني طرفني سواء   

وجامعة أو جامعة وجامعة أخرى بحيث كون سلوك أحدهام منبهاً لسلوك الطرف اآلخر 

لقد كان العلامء قدمياً مييلون إىل . عينةومن أهم مظاهره تكيف األفراد من أمناط ثقافية م

اعتبار الثقافة تنتقل من جيل إىل جيل آخر بصورة آلية، وإن كل جيل ما هو إال مجموعة 

من األواين الفارغة التي تصب فيها ثقافة الجيل السابق وبذلك تستمر الثقافة إىل فرتات 

هذا التفسري بال شك بسيط طويلة األمد الذي يجعل كل جيل صورة من األجيال السابقة، 

إن املخلوقات االجتامعية ليست سلبية . ويهمل الطبيعة الديناميكية لالندماج االجتامعي

وليست قطع من طني اصطناعي ميكن صياغتها مثل ما يريد الفنان، بل إن املخلوقات 

ها البرشية تستجيب للمؤثرات التي تواجهها استجابات مناسبة لها وهذه االستجابات بدور 

تكون منبهات لآلخرين أي أن املواقف االجتامعية ال تكون ذات اتجاه واحد يف التأثري، إمنا 

فعندما نستجيب ملنبهات صادرة من اآلخرين فإن . وإليهالتأثري يكون من املنبه 

وقد يتوهم البعض بأن هناك . استجاباتنا أيضاً تصبح منبهات لهم وهكذا يتم التفاعل

  احد يف التأثري مثل تأثري األم بالرضيع واملدرس بالطالب أو املمثل منبهات ذات اتجاه و 
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ولكن قليالً من التأمل يتبني جلياً أن هذا الرأي غري صحيح ألن  ،عىل املرسح باملشاهدين

األم تؤثر يف الطفل وأن ما يحصل للطفل يجعلها تعدل سلوكها وفق ما حصل منه عىل 

رس واملمثل حيث يعمد كل منهام إىل تجنب وهكذا الحال مع املد" وفق استجابته"

وحتى . الحركة التي مل تكن مناسبة ملن يتعامل معهم من الطالب أو من املشاهدين

نجم التلفزيون والسينام وإن كان تفاعله ال يكون مبارشاً مع اآلخرين ولكن يحصل 

دم املذيع تفاعله بصورة أطول وبالواسطة غري املبارشة ولهذا السبب ينمو املمثل ويتق

ب قوته نواملحدث التلفزيوين حيث يتجنب كل منهم بعض نقاط ضعفه أو يؤكد جوا

ن املؤلف ال يصنع روايته ولكن إ "كام أشار إليها املشاهدون وقد قيل يف هذا الصدد 

  ".الجمهور هو الذي يصنعها

إن التفاعل االجتامعي الحاصل داخل املدرسة جيل الجوانب والنتائج ملن يدرك   

امله ونتائجه والكثري من السلوك الذي يظهر عىل الطالب ما هو إال بعض فعاليات عو 

ولذلك فإن املشكالت الرتبوية عادة ال تدرس من جانب واحد فالطالب . ذلك أو نتائجه

الرافض لكل ما تقدم له من معلومات يف الدروس عامة أو يف بعضها خاصة البد أن 

وانب مختلفة من الحياة املدرسية والعائلية فقد يجل يتلمس املرشد الرتبوي أساساً يف ج

ما تنفعه يف البيت وقد يكون ما يبحث عنه يف شخصية املدرس أو يف العالقات 

االجتامعية القامئة يف الصف أو املدرسة وأخرياً قد تستقر يف كيان الطالب ويف مداخل 

  .شخصيته ومكوناتها الظاهرة منها واملتسرتة

  ة املتعلقة مبسؤوليات اإلدارة واملدرسنياملشكالت الرتبوي

  :الغياب عن املدرسة والهروب منها  - ١

تواجه املؤسسات الرتبوية يف مختلف مراحلها الدراسية ظاهرة غياب الطلبة   

وانقطاعهم عن الدوام وهروبهم من املدرسة خالل اليوم املدريس والشق األول من 

من األحيان ألنه يحصل بسبب ظروف  قد يكون مقبوالً يف كثري" الغياب"الظاهرة 

اضطرارية ال يستطيع الطالب التخلص منها مثل املرض واملشكالت العائلية أو ظروف 

ونتائج هذا االنقطاع ميكن تالفيها . تتعلق ببعد السكن عن املدرسة وقلة وسائط النقل

يها ولكن يف حالة إحساس الطالب بحجم خسارته العلمية وبجدية محاوالته للتغلب عل

يف  معلومات وتوضيحات قد يؤدي إىل ارتباكهإهامل العمل عىل تاليف ما فات الطالب من 
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معالجة واجبات بصورة عامة ومن ثم إىل اضطراب عالقته مع نفسه ومع زمالئه ومع 

أي أن الغياب يصبح سبباً يف خلق املشكالت النفسية للطالب أو  خاصة املدرسة بصورة 

ع آخر من الغيابات هي بالحقيقة نتيجة للمشكالت وليست سبباً لها وهناك نو  ،إثارتها

أي أن عالقة الطالب بالجو املدريس عالقة سلبية مع ركن أو أكرث من أركانها سواء أكان 

ذلك مع اإلدارة التي تستخدم القسوة يف معاملته، أو مع املدرس الذي ال يفهمه وال 

 ميلك القدرات أو امليول املناسبة ملحتوياته يحسن التعامل معه، أو مع املنهج الذي ال

وقد يكون مع رفاقه الطلبة الذين ال ينسجم معهم بسبب أساليبهم يف املزاح أو 

االستهزاء خاصة عندما يعاين الطالب نقصاً يف جانب من جوانب شخصيته الجسمية أو 

ن هناك عوامل العقلية او االجتامعية، كام قد تكون األسباب خارج إطار املدرسة أي أ 

جذب يف مجاالت أخرى تشد الطالب إليها أكرث من املدرسة ومنها رفاق السوء الذين 

كثرياً ما ينتظمون عىل شكل شلل متارس بعض األعامل املشرتكة خارج املدرسة كاأللعاب 

وقد يتامدى الطالب بذلك بسبب . أو الرسقة والعدوان أو املقامرة أو ارتياد السينامت

ة بترصفاته وبسبب إهامل املدرسة وعدم التحري عنه ومفاتحة عائلته يف جهل العائل

إن هذا السلوك يشكل خطراً جسيامً عىل الفرد وعىل املجتمع وأن . الوقت املناسب

مسؤولية املدرسة فيه مسؤولية واضحة إىل حد كبري خاصة يف جانبه الذي يظهر يف 

رة إذا شملت أكرث من طالب، فإنها إن هذه الظاه. الهروب من املدرسة أثناء الدوام

واجباتها أو عىل وجود عوامل طاردة تبعد بدليل قاطع عىل وجود خلل يف قيام املدرسة 

نعم إن طالب املرحلة الثانوية مير بحكم طبيعته كمراهق بفرتة . الطلبة قرساً عنها

بط ارتباطاً صعبة وحرجة من املتغريات الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتامعية وترت

إال أن املدرسة جو مخلوق ومنظم  ،وثيقاً بظروفه العائلية وقيم مجتمعه واعتباراته

لذلك أكرث من أي مؤسسة أخرى، واملدرسة الثانوية عليها أن تعمل عىل أن تقيم بيئة 

مناسبة لطبيعة املراهق وألهداف مرحلته الدراسية بحيث تغري وجهة الطالب من حالة 

. املدرسة واالبتعاد عنها إىل حالة التعلق بها واألسف عند االبتعاد عنهاالرغبة يف ترك 

  :ومن أهم ما ميكن القيام به لتحقيق ذلك هو
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إقامة حياة اجتامعية سليمة متفاعلة تسودها روح املحبة والتعاون والرصاحة  - ١

بني جميع من فيها من إداريني، ومدرسني، وطلبة ومن له عالقة بها من أولياء 

  .الطلبة ومرشفني وفنينيأمور 

توثيق صلة املدرسة بالعائلة حتى ميكن أن يتم التعاون بينها بالدرجة التي  - ٢

  .تقي الطالب من الوقوع يف املتاعب وحل مشكالته التي يعاين منها

االهتامم بالفروق الفردية وأخذها بنظر االعتبار عند التعامل مع الطلبة بحيث  - ٣

لطلبة يف مجال رسم املناهج وتطبيقها ويف تكون اإلجراءات مناسبة لجميع ا

وعند مامرسة خطوات التقويم مبا فيها  ،مجال استخدام الطرق التدريسية

االمتحانات املدرسية واالختبارات املختلفة األخرى املتعلقة بجوانب شخصية 

  .الطالب

االهتامم الجدي بأوجه النشاطات املختلفة داخل الصف وخارجه وبعد أوقات  - ٤

إلتاحة الفرص أمام الطلبة للتعبري عن أنفسهم تعبرياً يذهب أو يخفف الدوام 

  .األزمات النفسية مهام كانت مستوياتها ومهام كانت مصادرها

عندما يتكرر غياب أحد الطلبة، املطلوب من إدارة املدرسة أن ال تعمد إىل  - ٥

األسلوب الرتيب يف العقاب بل عليها أن تقوم بإجراءات تؤدي إىل تقيص 

 - مع األسف - سباب عندئذ يكون العالج صحيحاً ونافعاً، ففي مدارسنا اليوماأل 

ينشغل بعض املديرين واملدرسني بالجانب الظاهر من مشكلة الغياب فقط ومل 

يكلفوا أنفسهم عناء البحث العلمي السليم يف وضع أيديهم عىل األسباب 

إجراءاتهم  الحقيقية، مام يجعل حلولهم سطحية وغري مجدية، ورمبا تكون

  .الخاطئة سبباً رئيسياً يف تضخم املشكالت وتعقيدها

يفضل أن ال تعمد إدارة املدرسة إىل تعميم خرباتها يف جانب الغياب عىل جميع  - ٦

الطلبة الذين يكررون الغياب وذلك ألن كل طالب ظروفه الخاصة وحالته 

حة يف النفسية املتميزة فقد يغيب أحدهم بسبب ظروف عائلية واقعية وصحي

كام قد . حني يغيب اآلخر ويدعي بظروف عائلية مصطنعة ال أساس لوجودها

تكون املواصالت سبباً حقيقياً يف غياب أبناء منطقة معينة وال تكون كذلك 

  .لآلخرين
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ملا كانت ظاهرة الغياب متعددة يف أسبابها ومختلفة يف تأريخ نشوئها فعىل  - ٧

سبابها ويف إجراءات عالجها مثل املدرسة أن ترشك أكرث من جهة يف تشخيص أ 

ل االتحاد ؤو املدرس واألب والطبيب واملرشد النفيس واملرشف الرتبوي، ومس

  .للطلبة الوطني

إن من أهم مشكالت طلبتنا هي عدم القدرة عىل التعامل الجيد مع الزمن،  - ٨

ولذا فمن واجب املدرسة بالتعاون مع العائلة ومع االتحاد الوطني أن تقوم 

ع الطلبة عىل مامرسة جدولة ألعاملهم من أجل أن يكون جزءاً من بحمل جمي

اتجاهاتهم الرئيسية يف الحياة، ومن الواجب يف هذا الصدد أن يبدأ املدير 

بنفسه فيلتزم مبواعيده بدقه تنعكس عىل اآلخرين، وهكذا الحال مع املعلم 

وعدم . ومسؤول االتحاد الوطني، وعندئذ يكون كل واحد منهم قدوة لآلخرين

ة والنصائح النظرية، ألن األقوال التي ال تعزز ياالكتفاء بالتوجيهات اللفظ

  .باألفعال تعطي نتائج عكسية يف أغلب األحيان

  :التأخر الدرايس  - ٢

املقصود بالتأخر الدرايس هو ضعف مستوى التحصيل املدريس األكادميي ضعفاً   

عن اللحاق بهم أو االرتفاع إىل  يجعل الطالب متميزاً عن زمالئه العاديني، وعاجزاً 

  .مستوى متطلبات الدراسة يف صفه

إن هذه املشكلة موجودة يف مختلف مراحل الدراسة ولكنها يف مرحلة املراهقة   

تأخذ أبعاداً خطرية، بسبب حالة املراهق النفسية وعالقته بنفسه وباآلخرين من أفراد 

رايس سبباً يف شعور الفرد بأنه أقل من فقد يكون التأخر الد. عائلته وبزمالئه ومدرسيه

وقد يؤدي أيضاً إىل . غريه ذكاء أو قدرة، ورمبا يتحول هذا اإلحساس إىل الشعور بالنقص

تردي العالقة بني املراهق ووالديه أو أخوته خاصة إذا كان هو الوحيد من بني أخوته يف 

يضاً عن حالته ورمبا يدفعه ضعفه يف الدروس إىل مواقف سلوكية سيئة تعو. ذلك

  .كاالعتداء أو الغش

إن من أهم خطوات مواجهة هذه املشكلة هي الوقوف عليها وتشخيصها يف بداية   

  ظهورها وذلك منعاً ملا يبنى عليها ويقوم بسببها من مواقف صعبة ومعقدة، فالتأخر
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. الدرايس عندما يحصل يف صف من الصفوف يكون قاعدة لتأخر أشد يف صف آخر يليه 

يؤدي الضعف يف مادة من املواد إىل ضعف يف مواد أخرى كام هو الحال يف اللغة  أو قد

العربية فإن الضعف فيها قد يؤدي إىل الضعف يف التأريخ والجغرافية كام وأن الضعف 

حتى تتفاقم املشكلة  ،يف الرياضيات قد يؤدي إىل ضعف يف الفيزياء والكيمياء وهكذا

عىل املعلم أو األب وحتى عىل املختص بالتوجيه  وتتشعب لدرجة يصبح حلها متعذراً 

  .واإلرشاد

إن مشكلة التأخر الدرايس مشكلة معقدة الرتكيب مختلفة األبعاد يصعب   

امل واضحة للذين يعايشون و فبعض الع. حرصها يف مظهر واحد أو ردها إىل سبب معني

. شكل غري مبارشمع الطالب ويالحظون سلوكه والبعض اآلخر خفية عليهم ألنها تعمل ب

ومن العوامل ما يتمركز يف صاحب املشكلة نفسه من حيث طبيعته وتركيبه البايولوجي 

ومنها ما ينبع من تعامل الطفل مع عائلته وبيئته العامة يف املدرسة واملجتمع ومنها ما 

  .يكون بسبب أقرانه ورفاقه السيئني

  إجراءات املدرسة وحلولها

يه إدارات املدارس واملرشدون الرتبويون إن من أهم ما يجب أن تفكر ف - ١

وهيئاتها التدريسية هو أن هذه املشكالت متوقعة وأن عليها أن تقوم 

معتمدة يف ذلك عىل خرباتها الفنية يف هذا  ،وقوعها عبخطوات وقائية متن

  .ا املستمرةوميهالحقل وعىل نتائج تق

ه الحقيقية وعدم يجب أن يكون عالج حاالت التأخر الدرايس ابتداء من أسباب - ٢

ألن هذه األساليب . االعتامد عىل النصح واإلرشاد والضغط وعنف املعاملة

  .تعطي نتائج أسوأ عىل املراهق من التأخر الدرايس نفسه

يجب أن تكون العالقة بني البيت واملدرسة عالقة عضوية فعالة يتم فيها تبادل  - ٣

اون بروح عالية من ويحصل من خاللها التع. املعلومات بدقة ورصاحة ووضوح

وتجنب األساليب التي يحاول كل منهم رمي املسؤولية . الجدية وتبادل الثقة

فكثرياً ما تسمح بعض االنتقادات التي يوجهها اآلباء إىل املدرسني  ،عىل اآلخر

  املدرسني  ويف الوقت نفسه نسمع آراء بعض. وتحميلهم مسؤولية فشل أوالدهم
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والحقيقة أن املسؤولية مشرتكة والحل ال يحصل إال  ،لةاملسؤولية عىل العائ يف ردِّ 

  .بالتعاون بينهام

يف الحاالت املتطرفة التي تنذر بخطر االنحراف والجنوح يفضل أن يشرتك يف  -٤

مدرس : معالجاتها أكرث من شخص واحد وباختصاصات واهتاممات متنوعة منهم

 باحثنفيس و  الطالب وأحد أفراد عائلته، وطبيب الصحة املدرسية، ومختص

اجتامعي أما يف الحاالت العادية البسيطة فاألمر مرهون مبدرس املادة أو مرشد 

  .الصف مع أحد أفراد العائلة مع املرشد الرتبوي

العالج الناجح هو الذي يجري وفق خطوات علمية مرتابطة ومتكاملة ويتضمنها  -٥

ائقه إىل مس سجل خاص يأخذ الطابع الرسي يف حفظ معلوماته بحيث ال تؤدي حق

كرامة العائلة، أو شعور الفرد ويجب أن تؤخذ بنظر االعتبار قيم املجتمع العريب 

  .وتقاليده وعاداته

ة عن مشكالت ميحدث يف كثري من األحيان أن تكون مشكالت الطالب املدرسية ناج -٦

فقد تؤدي العالقات السيئة بني األبوين . من يتعامل معه من أفراد األرسة واملدرسة

وجود مناخ نفيس خانق ال يساعد املراهق عىل االستقرار ومتابعة الدراسة بوعي  إىل

وإدراك، ألن االنفعاالت الحادة واملستمرة تؤدي إىل األغلب إىل تعطيل أو تقليل 

كام قد تكون أوضاع املدرسة وعالقاتها االجتامعية . نشاط العمليات العقلية املختلفة

فكثرياً ما يرتك الطالب . رار ومامرسة النشاطال تشجع بعض طلبتها عىل االستق

املدرسة بسبب سلوك وترصفات املدير أو بعض املدرسني وبسبب فشل اإلرشاد يف 

  .مد يد املساعدة الصحية يف الوقت املناسب

يجب أن يأخذ القامئون عىل عالج التأخر الدرايس بنظر االعتبار رضورة التأكيد عىل  -٧

ية باتجاهات إيجابية نحو نفسه ومدرّسيه وبيته تغيري اتجاهات الطالب السلب

  .واملجتمع الذي يعيش فيه

من الحقائق العلمية التي يجب أن ال ينساها جميع من يهمهم أمر الرتبية والتعليم  - ٨

وملا كانت الدوافع سلبية وإيجابية فمن " ال تعلم بدون دافع"هي الحقيقة القائلة 

   الدوافع اإليجابية، تلك الدوافع التي تكونارة ثاملفضل أن يعمل املدرسون إىل است
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قادرة عىل تحريك طاقاتهم وفعالياتهم التعليمية خاصة تلك التي ترتبط بتأكيد 

  .ذواتهم ومبصري أمتهم ودورها يف الحضارة اإلنسانية يف حارضها ومستقبلها

  :السلوك العدواين  - ٣

ودوافع تتضمن يقصد بالسلوك العدواين ذلك السلوك الذي يتأىت عن مشاعر   

وميكن أن يقال عنه بأنه محاولة اإليقاع بأرواح . عنرص التدمري وسوء النية نحو اآلخرين

  .الناس أو ممتلكاتهم أو سمعتهم أو عقائدهم دون سبب واضح أو معقول

ين ويحتقره إن السلوك العدواين سلوك مرفوض من اآلباء واملدرسني، يحرمه الدّ   

منهم يحملون يف  اً كثري  ورغم ذلك فإن أغلب الناس أو  ،ننياملجتمع وتعاقب عليه القوا

الحالة يف هذه أعامقهم مشاعر العنف والعدوان وإن كانوا ال يفصحون عنها، وهي 

تكون مبثابة قوة تعمل عىل هدم تكامل الفرد وعدم استقراره واتزانه ورمبا تتحول إىل 

األمر الذي  ،اً ورمزياً ومنحرفاً عقد ال شعورية دفينة يف أعامقه تسبب له سلوكاً قرسي

يتطلب ممن يعنيهم األمر العمل قدر املستطاع لتخليص الفرد من آثامه واملجتمع من 

وقد تكون السباقات الرياضية كام قد تكون املجاالت التي تتطلب الدفاع عن . رشوره

  النفس 

غطه والوطن ومواجهة املخاطر واملصاعب مجاالت صحيحة للتعبري عنه وتخفيف ض

  .وغليانه

  أسباب السلوك العدواين

يذهب بعض العلامء إىل أن األساليب العدوانية عىل اختالف مساراتها صادرة   

باألساس، ومتطورة من استعداد فطري هو استعداد املقاتلة، ويف هذا الصدد قال 

إن غريزة املقاتلة لعبت دوراً أكرب مام لعبته أي غريزة أخرى يف تطور " )مكدوكل(

وملا كان دافع املقاتلة نفسه يتخذ اتجاهاً نفسياً فإنه قد يخضع ". نظيم االجتامعيالت

ووفقاً لهذه املؤثرات قد يتجه اتجاهاً ضاراً . خضوعاً كبرياً لعوامل البيئة ومؤثراتها

  .)١٩٨٠عبد العزيز القويص، (وهداماً، وقد يتجه اتجاهاً نافعاً لكل من الفرد واملجتمع

خر فهو الذي يؤكد عىل عوامل البيئة يف خلق مشاعر العدوان أما االتجاه اآل   

إىل عزل أعراض العدوان الحاد ومعرفة من يتصف بها  ”Macord“" وردماك"فقد توصل 

مقارنة سلوكهم بسلوك اآلخرين واعتمد عىل املدرسني واألخصائيني و من األطفال، 
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د متكن الباحث من اختيار وق. االجتامعيني ورجال الرشطة يف اختيار الحاالت الشاذة

طفالً يصفهم املجتمع وصفاً جازماً بالعدوانية، ثم يقارن هؤالء األطفال بآخرين " ٢٤"

وقد دلت نتائج هذا البحث عىل أن الحاالت . ممن ال يتصفون بهذه العدوانية الحادة

  :تيةالحادة العدوانية ترتبط ارتباطاً إحصائياً كبرياً بالبيئة التي تتصف باألمور اآل 

  .التعرض لإليذاء من أحد الوالدين أو من كليهام - ١

  .إحساس الوالدين أنفسهام بالفشل - ٢

  .اختالف الوالدين يف أسلوب تربية األطفال - ٣

  .كره الوالدين إلنجاب األطفال وكأن األطفال جاءوا رغامً عنهام - ٤

  .ال يتصف سلوك الوالدين، يف األعم األغلب، بالعطف والحنو اتجاه أوالدهام - ٥

ري بعض الحاالت إىل أن الشعور بالنقص من العوامل املهمة يف حمل الطفل وتش  

سبب له ت  عىل مامرسة السلوك العدواين، حيث تبقى العوامل التي يعاين منها والتي

يف األعامق إىل أن تثار فتظهر بصيغ عنف وعدوان رهيب  الشعور بالنقص مكبوتة تغيل

يف عمر  )جريي(فقد كان : املشهورة ”Jerry“ )جري(وميكن التدليل عىل ذلك من حالة 

السابعة والنصف حينام قتل زميالً له عن طريق إغراقه يف النهر بسبب خصومة بسيطة 

 ،إن السبب الظاهر ال ميكن أن يقبل ألنه ال يكفي لتفسري الحادث. أثناء اللعب

يعيش  وكان يضطر أن ،والحقيقة أن الجانب كان ابن سفاح عاش مع أمه عيشة الكفاف

وحده يف فرتات طويلة من النهار النشغال أمه يف خدمة البيوت بدون ضابط أو رقيب، 

وكانت مدرسته بعيدة عن سكناه األمر الذي أوصله إىل الغياب والتأخر الدرايس ومن 

ونه بذلك، مام وملا كان األوالد يعرفون أنه ابن غري رشعي فإنهم يعرّي . ثم إىل الترشد

لقد تراكمت آثار . النقص الشديد والنقمة البالغة عىل من حولهحمله عىل الشعور ب

ه فانفجر الحقد ـهذه الظروف وظلت مكبوتة يف نفسه إىل أن جاء حادث اللعبة مثرياً ل

  .)١٩٨٠عبد العزيز القويص، (املرتاكم فكانت الجرمية
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  مظاهر العدوان عند الطلبة

هق إىل أن ميارس سلوكه العدواين إن مشاعر العدوان ودوافعه تدفع بالفرد املرا  

  :يف بيئته املدرسية يف الجوانب التالية

حيث نجد أن النشاط التخريبي : العدوان املوجه نحو إدارة املدرسة وإجراءاتها - ١

خالفات املتكررة لتعليامت اإلدارة فيمزق إعالناتها املللطالب العدواين مرتكز يف 

اعات ويضخم أخطاء العاملني فيها ويحرض اآلخرين عىل مخالفتها ويختلق اإلش

. ويطلق عىل املدير األلقاب والنعوت التي تهدف إىل التقليل من شخصيته

  .ويصل االنحراف بهؤالء الطلبة إىل تحرض اآلخرين عىل الغياب وسوء الترصف

ويتمثل ذلك يف التهريج أثناء الدرس : العدوان املوجه نحو املدرس يف الصف - ٢

حديثه والقيام بأعامل تضحك اآلخرين وغريها من ومقاطعة املدرس أثناء 

الترصفات الرديئة األمر الذي يؤدي إىل ضياع فرص التدريس من جهة وإىل 

  .إحراج املدرس أمام طالبه

ميارس البعض من ذوي النزعة العدوانية عدوانهم : العدوان املوجه نحو الطلبة - ٣

انتظام ويتجاوبون مع عىل اآلخرين من زمالئهم خاصة الذين يؤدون واجباتهم ب

توجيهات املدرس، بحجة أن هؤالء هم املسؤولون عن إثارة املدرس وتنبيهه 

وقد يتخذ عدوانهم عىل الطلبة أسلوباً مبارشاً . عىل بعض جوانب تقصريهم

داخل املدرسة أو خارجها كالرضب أو الشتم أو التهديد أو يتخذ أسلوباً آخر هو 

  .ورة رسيةمتزيق كتبهم وإتالف لوازمهم بص

حيث يتجىل ذلك بقيام  ،العدوان املوجه نحو بناية املدرسة وأثاثها وممتلكاتها - ٤

بعض الطلبة بتحطيم زجاج النوافذ أو الكتابة البذيئة عىل الجدران أو العبث 

وقد يصل األمر إىل إتالف حنفيات املياه أو مفاتيح  ،يف الحديقة وإتالف أزهارها

  .الكهرباء
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  االنحراف الجنيس

  

  مقدمة يف الجانب الجنيس وأهميته

يحتل الجنس مقاماً مهامً وخطرياً يف حياة املجتمعات ويف حياة األفراد، ومل يكن هذا   

بظهور الحياة ومن أجل  الًاالهتامم وليد حضارة معينة، أو فلسفة خاصة، إمنا ظهر أو 

ن اإلجراءات التي اتخذت استمرارها، وتنقل لنا األساطري وتؤكد لنا الكتب الساموية الكثري م

  .والتي يجب أن تتخذ حيال الترصفات الفردية أو الجامعية يف الجانب الجنيس

ا زال من األمور التي تغلف بالرسية والكتامن وتتخلل مإن هذا الجانب املهم كان و   

مجال البحث فيه شحنات الحذر والريبة حتى من خالل أنشطة البحث العلمي وعىل أرفع 

وهذا ما جعل مسرية منوه تتعرث واآلراء فيه تتعارض ولذا فقد أصبح تراثه مثقًال  .املستويات

إن اإلنسان . باالعتبارات الالإنسانية والالأخالقية بحجة حامية اإلنسان واملحافظة عىل األخالق

ابن الفعاليات الجنسية، ولد من خاللها، وطبع عىل القيام بها ألنها سنة الوجود، وال بقاء 

اس التي ال تتزاوج وال تتناسل، ولكن هذه األنشطة والفعاليات شأنها شأن أي نشاط لألجن

إنساين آخر، يجب أن ينتظم عىل وفق سلوك عام تقبله الغالبية العظمى، ومتارسه كسلوك 

سوي وطبيعي، ومن املتوقع أن تخرج عنه فئات من املجتمع متارس أمناطاً أخرى من السلوك 

  .انحرافاً وشذوذاً  جتمعالجنيس يعده امل

  Sex Perversion  االنحراف الجنيس

السلوك الجنيس مظهر من مظاهر التعبري عن متاسك الشخصية ومنوها   

والشخصية السوية . الطبيعي السليم أو اعتاللها واضطرابها وشذوذها عن الهواء

نطلق ومن هذا امل" فالكامل هلل وحده"املتكاملة صورة مثالية ال وجود لها يف الواقع 

ومن منطلق تفرد وخصوصية كل شخصية يف تركيبها العام وما ينعكس عنه من سلوك 

فإننا نتوقع أن يترصف معظم األفراد ترصفاً يخرج عن إطار الصورة املثالية التي يتمناها 

الناس أن تكون يف مرحلة من مراحل العمر أو يف ظل ثقافة من الثقافات، والتي تشكل 

لق املجتمع واألفراد، عىل أن هذا الخروج يختلف يف داللته الدينية معياراً للحكم عىل خ

فاللواطة . (واألخالقية واالجتامعية بصورة عامة عن داللته يف مجال الصحة النفسية

Sodomy ( عىل سبيل املثال كانت إىل فرتة قريبة يف بعض املجتمعات الغربية تعد  
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ثم تبدلت النظرة عندهم إليه باعتباره سلوكاً إجرامياً يستحق فاعله العقاب الشديد، 

سلوكاً مرضياً يجب البحث عن أسبابه وعن الطرق العالجية له، وإذا كان البد من أن 

يعاقب كل فرد من األفراد ميارس سلوكاً جنسياً يخرج عن املألوف مبا يناسبه من عقاب 

ملجال يف قامئة فليس من املعقول أن نضع كل من يخطأ يف هذا ا. حامية للفرد واملجتمع

كل فعالية "الشاذين واملنحرفني جنسياً إال إذا وقع سلوكه ضمن مفهوم الشذوذ وهو 

جنسية واقعية أم خيالية تنتهي عند الفرد بحصول اللذة واملتعة البديلة عن املامرسة 

الطبيعية والتي يكررها رغم زوال ظروفه االضطرارية ملامرستها األوىل، ورغم توافر 

  ".ملامرسة الطبيعية مع فرد بالغ من الجنس اآلخرإمكانية ا

  أسباب االنحراف الجنيس

لقد ظهرت آراء مختلفة يف تفسري ظاهرة االنحراف الجنيس كام هو الحال يف   

  :تفسري الجوانب األخرى من جوانب الشخصية ومن أبرز اآلراء يف هذا املجال ما يأيت

ظهور هذا االنحراف غري أن هذا  اآلراء التي تجعل للوراثة مسؤولية أساسية يف - ١

االتجاه مل يحصل عىل أدلة مقنعة وذلك للصعوبات الكبرية التي تقف عىل طريق 

بدراسة االنحراف الجنيس ) Collmanكوملان (فقد قام . البحث يف هذا املجال

عند الذكور باالعتامد عىل القوائم املتطابقة ولكنه مل يجد عينة ) اللواط(املثايل 

ع، كام أن الوراثة املتعادلة عند املخنثني مل تحدد السلوك املنتظر إمنا بحجم مقن

سلوك هؤالء كان وقفاً عىل املعاملة التي يتعاملون يف إطارها فإن عومل الفرد 

  .منهم كأنثى ترصف ترصفاً أنثوياً وإن عومل كذكر ترصف ترصفاً ذكرياً 

من أي نوع من أنواعه  وهذه النظرية تؤكد عىل أن السلوك: النظرية السلوكية - ٢

يحصل عند الفرد عن طريق تعلمه له فالسلوك الجنيس املنحرف من وجهة 

النظر هذه ما هو إال عادة تحكمت مبن ميارسها عن طريق تكرارها فاملنحرف 

جنسياً ينال لذة مبارشة أو غري مبارشة من جراء فعالية جنسية وبالتايل يكرر تلك 

  .ة التي خربهاالفعالية كلام احتاج إىل اللذ

والتي تعتمد كام هو معروف عىل مراحل النمو وعىل : نظرية التحليل النفيس - ٣

  الرصاع الذي يحصل من خاللها بني اللذة التي يحصل عليها الفرد يف املنطقة 
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الجسمية التي يرتكز حولها منوه النفيس وبني أسلوب املعاملة التي يتلقاها من 

هذا الرصاع، وعندما ينمو الفرد ويصل يف وما ينتج من كبت يسببه . اآلخرين

منوه إىل مراحل متقدمة فإن تلك الخربات املكبوتة قد تعمل عملها يف تحريف 

  .العالقة الجنسية عن مسارها الطبيعي إىل سلوك شاذ ومنحرف

إن النظريات أو االتجاهات السابقة يف تفسري االنحرافات الجنسية قد تكون   

يأخذ ال ن هذا القبول محدوداً وليس مطلقاً ومن األجدر أن مقبولة ولكن البد أن يكو 

بتلك اآلراء بحذر وكأنها جميعاً قد تؤدى لو اجتمعت يف تفسري السلوك، ألن املؤلف 

السلوك املنحرف قد تكون أسبابه متعلقة بأعراض مرضية أو حاالت نفسية أو مواقف 

وأن ما مر من  ينها من عالقاتاملتعجل إدراك ما باملؤلف اجتامعياً بعيدة يصعب عىل 

تفسريات لنظريات علمية هو ال يتناسب والقيم األخالقية واملثل العليا التي متتع بها 

  .املجتمع العريب املسلم

  )Masturbationالعادة الرسية ( االستمناء

العادة الرسية سلوك ينترش انتشاراً كبرياً بني الناس كباراً وصغاراً رجاالً ونساًء   

. ختالف نسبة من يقوم به باختالف العمر والجنس والثقافة وااللتزام الدينيرغم ا

أن نسبة من ميارسه من الرجال يف أمريكا " كنزي"ونظراً لسعة انتشاره الذي يقول عنه 

كام وجد أنه ينترش بني املتزوجني % ٦٢وعند النساء % ٩٦وعند شباب الجامعات % ٩٢

  .ة وأخرىحيث يلجأ إليه البعض منهم بني فرت 

مام تقدم من حيث انتشار العادة الرسية واالستمناء عند البرش والحيوانات   

فإنه من املمكن أن يعد سلوكاً طبيعياً وليس سلوكاً شاذاً وإن وظيفته التخلص من 

الطاقة الفائضة غري أن هذا السلوك عىل وفق تعريفنا السابق لالنحراف والشذوذ 

وكذلك القيم الدينية التي ال  وبخاصة يف حاالته املتطرفة الجنيس ال يعد سلوكاً طبيعياً 

كام أن الباحثني واملختصني قد بالغوا أحياناً يف وصف ما يرتتب عليه من . تسمح بذلك

  :آثار منها

يف حالة اإلفراط تؤدي إىل  الرسيةالشك أن العادة : الرسية تؤدي إىل الجنونأن العادة  - ١

رتن أو يؤدي إىل ضعف النشاط العقيل، ولكن بعض اإلنهاك الجسمي وهذا اإلنهاك يق

  هذه العادة ففي الباحثني توصل إىل أن الكثري من املنتجني عقلياً ميارسون
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منهم  ٥١٠٠ذكراً أمريكياً توصلت إىل أن  ٥٣٠٠شملت ) كنزي(دراسة قام بها  

 كانوا ميارسون العادة الرسية ومل تنترش بينهم األمراض العقلية بشكل يشري إىل

العالقة، وإن الدراسة أشارت إىل أن من يشكو منهم يف الناحية العقلية هم 

  .باألساس يحملون االستعداد له قبل مامرستهم للعادة الرسية

إن ظاهرة األمراض العقلية تأيت من رغبة بعض املعالجني أو بعض املربني من   

وبسلوكهم هذا استخدام الرعب والتهويل يف إبعاد الجيل عن هذه العادة السيئة 

يقايضون حالة سيئة بأخرى أسوأ منها، ولكن الرأي الصحيح هو اعتامد الوقاية والعالج 

  .ذات املضامني الرتبوية الصحيحة

الحقيقة أن العادة الرسية : العادة الرسية تؤدي إىل العنة وعدم القدرة عىل الزواج  - ٢

زلة ومامرسة العادة تنترش بني املنطوين واملنعزلني وقد تكون العالقة بني الع

وبالحقيقة البد أن ال . الرسية متداخلة بحيث يصعب تشخيص أيهام هو السبب

ننىس أن الظاهرتني هام دليل عىل عدم التكيف الصحيح للفرد وعدم استقراره 

النفيس، واألمر األصح واألسلوب األمثل هو تقوية بناء شخصية الفرد دون تجزأة 

  .ىل اعتباره كل متكاملجوانب شخصيته ومعالجة حاله ع

فالعنوسة وعدم القدرة عىل تحقيق السعادة يف اللقاء الجنيس مع شخص آخر 

من جنس آخر قد يرتبط بالحالة النفسية التي تسود العالقة بينهام من تبادل الثقة 

وإذا كانت العادة الرسية قد تعمل  ،واإلعجاب ومن الخربات النفسية لكل واحد منهام

ولكنها ال تنفرد فيه، فالكثري من الرجال أو النساء قد مروا بزواج قبل زواجهم  االتجاهيف هذا 

  .الحايل الفاشل

عدم استجابة الفرد الذي ميارس العادة الرسية ألفراد الجنس اآلخر كمنبهات للحيوية  -٣

واالستعداد العضوي للعملية الجنسية واقتصار استجابته للخيال والبدائل األخرى 

رأي عىل ما يبدو مستمد أو معتمد عىل وجود ارتباط بني السلوكني يف هذا ال. الشاذة

الشخص الواحد، ولكن عندما علمنا أن نسبة كبرية من األفراد ميارسون العادة الرسية 

  يف أمريكا فمن املتوقع أن نجد بني% ٩٠قد تجاوزت  )كنزي(حتى وجدها 
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ت تلك الفئة من أي فئة من الناس نسبة كبرية منهم ميارسونها سواء أكان 

  .العباقرة أو من املفكرين أو من الفاشلني يف الزواج أو من الراغبني فيه

كام قد يكون السبب ناتج من عدم الثقة بالنفس لدى بعض األفراد ولذلك فإنه 

يتهيب من املرأة أو يخجل إىل درجة يقع فيها بحالة واضحة من االضطراب فيتعطل 

خاصة عن أولئك الذين يعيشون يف أجواء اجتامعية االنتصاب عنده أو ال يكتمل، وب

  .مغلقة عىل املحرمات

سوء التوافق بني الزوجني وتحقيق اللذة الجنسية، يذهب بعض املهتمني باملوضوع  - ٤

إىل اعتبار العادة الرسية هي املسؤولة عن رسعة القذف أو تأخره عند كل من 

ة وثابتة، وملا كان األمر ال الرجل واملرأة وكان رأيهم هذا يشري إىل حقيقة أكيد

يحصل عند الكثريين ممن ميارسوا العادة الرسية، فالبد أن تقلل من اإليحاء 

النفيس للشباب يف هذه املخاطر، ألن رسعة القذف أو تفاوته عند الرجل واملرأة 

لدرجة يحقق اللذة عند فرد منهام يف حني ال يزال غري متحقق عند اآلخر يتوقف 

توافر الرغبة عند الطرفني، وخربتهام واملكان األمني، باإلضافة إىل : عىل أمور منها

خربة كل واحد منهام ومعرفته للمدى الذي تنتهي فيه عملية الجامع بالقذف عند 

  .اآلخر

وذلك ألن الناس يخضعون لفروق فردية يف هذا الجانب كام هو حالهم يف 

  .الجوانب األخرى

عد شذوذاً وانحرافاً يف حاالتها العابرة وختاماً فإن العادة الرسية ال ت  

واالضطرارية ولكنها يف حالة تطرفها وتأثريها يف حياة الفرد وعبورها إىل بعض مجاالت 

ولكن تتناىف والعادات  .حياته االجتامعية والنفسية فإنها تعد شذوذاً يحتاج للعالج

  .ن املحرماتوالقيم األخالقية التي يؤمن بها املسلم وبقية األديان ألنها م

  موقف املرشد الرتبوي من هذا السلوك

  .يجب أن ال يستغرب أو يستبعد وجود هذا السلوك بني املراهقني  - ١

ال  - كان ذلك ترصيحاً أم تلميحاً أسواء  - يجب أن يؤمن بأن النصح واإلرشاد لوحده  - ٢

  .ميكن أن يحقق النتائج املطلوبة يف سلوك املراهق
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لعقيل للمراهق هو السجل األفضل يف امتصاص طاقته أن النشاط الجسمي وا  - ٣

واستخدامها يف املجاالت النافعة فالهوايات الشخصية واملشاركات يف اللجان 

العلمية والفنية والرياضية تلعب دوراً إيجابياً كبرياً يف تخليص املراهقني من 

  .العادات الرسية

  الجنسية املثلية

ىل اإلشباع يف هذا الشذوذ إىل مامرسة ويتجىل هذا الشذوذ يف ميل الفرد إ  

الجنس مع رجل آخر، ومتيل املرأة إىل مامرسة الجنس مع امرأة أخرى، ويدعى االتصال 

  .الجنيس بني رجل ورجل باللواط واالتصال الجنيس بني امرأة وامرأة بالسحاق

إن الشذوذ الجنيس املثيل قد ال يصل بانحرافه إىل مستوى الفعل الجنيس   

ف، وإمنا قد يكون عىل مستوى ملس األعضاء التناسلية باليد أو الفم أو قد ال املألو 

وهذا منايف للقيم والعادات األخالقية وال يريد املؤلف ذكر هذه . يتعدى العناق والقبل

  .التفاصيل ولكن يجب أن يذكرها

إن الدراسة واملتابعة أثبتت ما يعزز املالحظات العابرة أن هذا السلوك منترش   

من دراسته لهذا " كنزي"يف املجتمعات كافة وعىل مختلف مراحل العمر، فقد أظهر 

من الرجال غري املتزوجني ميارسون % ٥٠السلوك بني الرجال األمريكان أن حوايل 

من الصبيان قبل سن املراهقة ميارسون الجنسية % ٦٠الجنسية املثلية وإن حوايل 

ء حيث جاءت نسبة الاليت ذكرن مامرستهن لهذا كام وجد أنها تنترش بني النسا. املثلية

  .من أفراد عينة البحث% ٣٣الشذوذ 

  :ويذهب بعض املختصني إىل تصنيف هذا الشذوذ إىل املستويات اآلتية  

عىل وفق . مستوى الطفولة األوىل ويكون هذا السلوك يف هذه املرحلة طبيعياً  - ١

  .ما جاءت به مدرسة التحليل النفيس

تأخرة ويكون استمراره هذا إىل هذه املرحلة عالمة عىل مستوى الطفولة امل - ٢

  .عدم تكامل النمو الجنيس يف مراحله الطبيعية يف الطفولة األوىل
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مستوى املراهقة وال تكون مامرسة هذا السلوك يف هذه املرحلة من ٢٢ - ٣

الدالالت األكيدة للشذوذ وإمنا قد تكون ضغوط الطاقة العارمة مع ندرة منافذ 

  .الطبيعياإلشباع 

مرحلة املامرسة املزدوجة حيث يقوم الفرد نفسه مبامرسة املثلية إىل جانب  - ٤

الجنسية الطبيعية والسلوك من هذا النوع وبهذه الصيغة يعد شذوذاً وبخاصة 

  .عندما ال تتوفر عنارص االضطرار

نكوص الفرد وعودته إىل الجنسية املثلية بعد أن وصل إىل املامرسات الطبيعية  - ٥

لشذوذ يكون نتيجة لبعض األمراض العقلية والنفسية كمرض وهذا ا

  .الشيزيفرينا

مستوى االنرصاف التام ملامرسة الجنسية املثلية دون أن يظهر عىل الفرد أي  - ٦

  .ميل إىل الجنس اآلخر

  نظريات الجنسية املثلية

تناول العلامء هذه الظاهرة باهتامم كبري وكام هو متوقع اختلفوا يف تفسريها   

فاً يتناسب مع اختالفهم الفلسفي ومع مالحظاتهم العابرة، وخرباتهم الشخصية اختال 

  :ومن أبرز اآلراء هي

االتجاه البايولوجي الذي يرتكز عىل الرتكيز الجسمي ونشاط الجهاز الغدي،  - ١

. وقد أوضحنا أساس هذا الرأي عندما تعرضنا للشذوذ عند الحيوانات قبل قليل

 اإلنسان وبخاصة عندما اطلعنا عىل الحجم ولكننا نتحفظ يف تعميمه عىل

ونقول أن الجانب . النسبي للمامرسة قياساً إىل الحجم النسبي عند الحيوانات

البايولوجي يفرس جزءاً من الظاهرة ويعجز عن تفسري الظاهرة كلها وعندئذ 

  .تربز الحاجة للبحث يف نظرية أخرى

الحياة االجتامعية وبخاصة التي ويؤكد هذا االتجاه إىل أن : االتجاه االجتامعي - ٢

تفرض حياة العزلة بني الذكور واإلناث تجعل الفرد مضطراً إىل املامرسة 

الجنسية املثلية وبخاصة عندما يتطرف نشاط الجهاز الجنيس يف قوته ودفعه 

إال أن هذا الرأي يصبح عاجزاً عن إقناع . للفرد نحو مصادر اإلشباع مهام كانت

  دما تطلع عىل حجم انتشار الجنسية املثلية يف املجتمعات الباحثني وبخاصة عن
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ويؤكد املؤلف يف هذا   .املفتوحة والتي يكرث يف االختالط كاملجتمعات األمريكية

املجال عىل أن كل املجتمعات العربية اإلسالمية بعيدة كل البعد عن تلك 

 املامرسات التي  تتناىف والقيم األخالقية ولكن وجود الستاليت واألفالم التي

  .صّدرها لنا األوروبيني هي السبب يف انحراف كثري من أبنائنا لذلك

  النظريات النفسية

إن من أكرث النظريات النفسية تعمقاً يف هذا املجال هي نظرية التحليل النفيس   

  :وهي متيل إىل تفسري الجنسية املثلية مبا يأيت

ألنثى عن طريق إن عقدة اإلخصاء عندما تتحكم بالفرد متنعه من التقرب إىل ا - ١

 والعالقة الجنسية خوفاً من أن يحصل له ما حصل لها عندما فقد العض

  ).القضيب(التناسيل 

قد يكون الفرد حامالً ألمه كرهاً عميقاً، ولذا فإنه يتجنب العالقة الجنسية مع  - ٢

  .املرأة حتى ال تذكره بأمه

وإنه يتخذ إن الطفل قد يكون كارهاً ألبيه وبالتايل عمم كرهه لكل الرجال  - ٣

  .فعله الجنيس كأسلوب للعدوان عليهم

إن هذه النظرية ال تقدم أكرث مام قدمته النظريات األخرى وال تتخلص من   

وعىل العموم فإن هذه الظاهرة من الشذوذ . العجز الذي ظهر عىل النظريات األخرى

املة مهام كانت عواملها فإن عالجها يعتمد عىل الحياة االجتامعية السليمة واملع

  .العائلية الصحيحة والرتبية الجنسية الواعية من قبل املؤسسات ذات العالقة

ويريد املؤلف أن يتطرق إىل تلك الدراسات والنظريات السابقة عىل أنها حتامً   

  نظريات علمية ولكن ال تصلح يف مجتمعنا صاحب القيم واألخالق واملثل العليا 

ودة فعالً يف كل املجتمعات ولكنها نسبية يف وحاول املؤلف أن يتطرق لها ألنها موج

  .الوجود
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  عند األطفال  السلويك اإلفراط

من االرتباك واالضـطراب بكـل مـا  حالةالسلويك عند األطفال يؤدي إىل  اإلفراط إن

غالبـاً مـا يتعـذر عـىل الـذين  إذ نالجـرياى يحيط بهم من آباء وأمهات ومعلمني ، وحتـ

ورسعان ما يتشتت تركيز وتفكـري  تهدأملفرطة التي ال تكل وال فعاليته ا احتواءحوله من 

به الطفل فيام بعد أو االحـرتاز لـه  سيقومالقامئني عىل رعايته ويتعذر عليهم التكهن مبا 

والسيطرة عليـه ، فهـو يبـدو مسـلوب اإلرادة  بهأو متابعته، أو توفري طلباته أو اللحاق 

  .رغم أنه يتحرك كام يريد

الطفل السوي والطفل املفـرط وذلـك  بنياك تبايناً واسعاً يف الحركة أن هن ويالحظ

جامحـاً ال يكـل وال ميـل وال  الثـاينبسبب ما يصيب األول من تعـب وملـل بيـنام يبقـى 

  .يتعب

عنـد األطفـال مفرطـي الفعاليـة  الشائعةمظاهر السلوك االجتامعي واالنفعايل  إن

صعوبة وتعقيداً فهـذه الظـاهرة متثـل  زيدها يغالباً ما تنعكس عىل عملية التعلم ، مام 

بكل ما يرتتب عىل ذلك مـن آثـار اجتامعيـة  األطفالانحرافاً عن املعايري العادية لسلوك 

من الفاشـلني يف الدراسـة واألميـني ورمبـا  األطفال هؤالءوانفعالية سلبية وغالباً ما يكون 

فرط الفعالية تؤدي دوراً خطـرياً  ن هذه املظاهر منإ ،  املجتمعالعابثني بنظام واستقرار 

كثرياً ما يعاين من طبيعة هذه املرحلـة ، خصوصـاً يف الصـفوف  الذييف تكيفهم املدريس 

 لسـلطتهاصبحوا أكرث تضامناً يف مواجهة السلطة املدرسية وأكرث حيالً وتحدياً أ العليا وقد 

 انسجامهرتابطة يف ن إفراط الفعالية مرتبط بصورة كافية مع صعوبات مإ وإدارتها حيث 

  .مع األطفال اآلخرين كام أشارت إىل ذلك الكثري من الدراسات

لألطفــال مفرطــي الفعاليــة  التعلــيمتبــني مــن املالحظــات الرتبويــة أن أداء  وقــد

ن إ إىل جهـة أخـرى ، حيـث  جهـة، ويكون هذا التقلب من يوم إىل آخـر ، ومـن متقلب

إىل  باإلضـافةأحيـان أخـرى  يفتفشـل متامـاً أعامل هؤالء األطفال تكون أحيانـا ممتـازة و 

  .تقلبه داخل املوضوع خاصة عندما يكون ضمن جامعة
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  :يف الفعالية  اإلفراط تعريف

مـن الفعاليـات الحركيـة  متزايدأنه مستوى مزمن )  werry and douglas( عرفه

. فقـط الفعاليـة الحركيـة عـىلالتي تثبت شكوى مستمرة من البيت واملدرسة مع الرتكيـز 

  ).١٩٨٠عبد الرحيم فتحي السيد، (

هو عالقة  اضطراب االنتباه الذي يظهر يف الطفولة املبكرة :  (Barkley)ثم تعريف 

وال يرتبط مع إضطرابات حسية واضـحة أو حركيـة أو نفسـية أو عصـبية أو ) قبل الرابعة(

  .تخلف عقيل

  : وعرّفه طنطاوي وعجالت

ملفرط ونقص أو قصور مدة االنتبـاه واالنـدفاع اضطراب سلويك بعد النشاط الحريك ا

  .أهم مكوناته

  :الطفل املفرط الفعالية - 

م، طفل دائم الحركة ال يركز طويالً عىل أي يشء  وال يستقر ١٩٨١عرّفه الخويل يف عام 

  .يف النوم ليالً وقد يدل عىل سوء التكيف ويكّون حيالً دفاعية

  مميزات افراط الفعالية 

فراط الفعالية هي املميزات التي وضعتها الجمعية األمريكيـة للطـب أهم مميزات إتعد 

  :ومن أهم املميزات) I c d(والتصنيف الدويل كمنظمة الصحة العاملية  (DSM)النفيس 

  Hyperactivity:الفعاليه املفرطه -١

هي إحدى خصائص األفراد املضطربني انفعاليا أو سلوكيا وهي صفة تظهـر بصـورة (

ء األفراد يتصفون بأنهم ميتلكون مسـتواً عاليـاً مـن النشـاط الحـريك غـري وهؤال  ٠متكررة

  ).١٩٨٣مصطفى اإلمام، ). (الطبيعي

هذه الصفة تتصل دامئاً بالطفل الـذي تكـون حركتـه مسـتمرة، إذ تأخـذ منـه هـذه 

الحركة وقتاً مضاعفاً، ويظهر الطفل صعوبة البقاء يف مكان واحد، وال يكف عـن الحركـة 

سواء أكانت هذه الحركة شـاملة للجسـم كلـه أو لـبعض أجزائـه، وهـو رسيـع املستمرة 

االنفعال وال يستطيع االسـتمرار يف تأديـة عمـل مـا وميكـن أن تظهـر هـذه األعـراض يف 

  جملتها أو بجزأ منها بدرجة متفاوتة عند األطفال املختلفني أو عند الطفل الواحد يف
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كال الجنسـني، إن فـرط الفعاليـة لـيس  األوقات املختلفة، وتظهر هذه األعراض عند 

سيئاً بالرضورة إال أن ضعف االنتباه والرتكيـز هـو الـذي يـؤثر تـأثرياً سـيئاً عـىل تحصـيل 

التلميذ ويحط من إنجازه إىل أدىن حد، ويتعلق فرط الفعالية أيضاً بالصعوبات املرتابطـة 

  .يف انسجامه مع اآلخرين

  Short Attention Deficitنقص االنتباه   -٢

هي امليزة الثانية التي يتصف بها األطفال مفرطو الفعالية ويقصـد بهـا عـدم قـدرة 

التلميذ عىل تركيز انتباهه عىل العنرص الرئييس من عنارص املوقف، أي الصـعوبات التـي 

  : يواجهها يف النشاط الذي يقوم به وهناك نوعان من نقص االنتباه

ثريات الداخلية العارضة، وترك املثـري األسـايس االستجابة غري العادية للم: األول هو (

يف موقف التعلم، ويتمثل هذا النوع يف التلميذ الذي ينشغل بأشياء متنعـه مـن متابعـة 

  .الدرس، أو التلميذ الذي يقاطع املعلم ليسأل أسئلة ليس لها عالقة مبوضوع الدراسة

ذب انتباه التلميـذ بعيـداً االستجابة للمثريات غري الجوهرية يف املوقف إذ ينج: ثانياً 

عن النشاط ومثل هذا السلوك يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً مبـدى ضـعف االنتبـاه إذ ال يكـون 

  ).الطفل قادراً عىل تركيز انتباهه سوى مدة محدودة من الوقت

ويصف كوفامن الطفل الذي يعاين من هذه املشكلة بأن لديه ضعفاً يف القدرة عـىل 

فهو ال يستطيع توجيه اهتاممه للمثريات   Poor Selected Attentionاالنتباه االنتقايئ 

  .املهمة التي متكنه من إنهاء املشكلة

وقد توصلت بعض الدراسات إىل أن األطفال مفرطي الفعالية ميتـازون مبـدى انتبـاه 

  .قصري وذهول يف السمع والبرص واضطراب يف اإلدراك الحيس

  Impulsive Behaviour) التهور(السلوك االندفاعي : ثالثاً 

إن األطفال الذين يظهرون أشكاالً من السلوك االندفاعي يقومون بأفعالهم تحت 

  .ضغط فجايئ غري متوقع، وهؤالء األطفال يفعلون األشياء أوالً ثم يفكرون فيها بعد ذلك

وتعزى هذه الخاصـية إىل عـدم قـدرة الطفـل يف السـيطرة عـىل سـلوكه االنـدفاعي 

  هتاممه باملوقف والنتائج املرتتبة عىل سلوكه ومثال عىل ذلك التلميذ باإلضافة إىل عدم ا
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الذي يجد نفسه مدفوعاً إلظهار قوته عن طريـق ابتـزاز اآلخـرين، أو توجيـه كلمـة 

  .أو سحبه بقوة عندما يصبح عىل متاس معهألحد 

ويظهر السلوك االندفاعي بقوة عن طريق عدم قدرة الطفل عىل تأجيـل إشـباع حاجاتـه 

ل التلميذ الذي يحب أن يحصل عىل انتباه املعلم املبارش، أو الذي يسـأل بصـورة مسـتمرة مث

  هل عملت هذا اليشء بصورة جيدة أم ال؟

  :م السلوك االندفاعي إىل صنفني ١٩٧١وآخرون ) جاريز(ولقد قّسم 

ويعني ميل الطفل مـن نشـاط إىل آخـر : Behaviour Impulsivityاالندفاع السلويك  -١

  .يف الصف

ــري  -٢ ــدفاع الفك ـعة يف : Intellectual Impulsivityاالن ــتجابة برسـ ــل إىل االس أي املي

  .املوقف أو املشكلة

  Genetic Factors: أثر العوامل الوراثية يف فرط الفعالية  -

إن العوامل الوراثية التي تقف خلف الفعالية املفرطة تعتمـد عـىل االنتقـال الـورايث 

لتي تشمل التشوهات الكروموسومية واالرتباطات الجسمية للجينات ذات األشكال املتعددة ا

واالرتباطات الجينية، إن فرط الفعالية يحـدث عـادًة يف األقـارب مـن الدرجـة األوىل والثانيـة 

لألطفال مفرطي الفعالية أكرث من أقارب األطفال االعتياديني، وهنـاك دراسـات عديـدة حـول 

  .فعالية بوصفه شكالً وراثياً عدد قليل من األشخاص ال تسند فكرة فرط ال

  Biochemical Disorderاالضطرابات البايوكياموية  - ٣

برز عدد من النظريات الضطراب الكيمياء الحياتية تفرس فرط الفعالية وتعد نظرية 

م أكرث النظريات اكتامالً، وترى هذه النظريـة أن املـواد الكيامويـة التـي تعمـل ١٩٧٣) واندر(

الجهـاز العصـبي مفقـودة بكميـة كافيـة باألطفـال مفرطـي  بوصفها ناقدات عصـبية يف

الفعالية، ألن الناقالت العصبية تزودنـا بالواسـطة التـي مـن خاللهـا ينتقـل الحـافز مـن 

  .الخلية العصبية إىل الخلية العصبية األخرى

  :ارتفاع مستوى الرصاص يف الدم - ٤

ديد إن التسمم بالرصـاص أو التعـرض لـه ميكـن أن يسـبب مـرض الـدماغ الشـ

  والناجون غالباً ما يبدون اضطرابات نفسية تشمل عدم االستقرار وقلة االنتباه، فتناول
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الرصاص بصورة مبارشة أو غري مبـارشة يقـود إىل فـرط الفعاليـة وإىل التخلـف  

واملوت يف أكرث األعراض شدة، إن مصدر الرصاص بصورة رئيسـية هـي أصـباغ الرصـاص، 

ني، وقد وجد أن هناك عالقة أكيدة بني فرط الفعاليـة وفضالت املصانع ونتاجات الكازول

وزيادة مستوى الرصاص، وقد وجد أن األطفال الـذين اسـتلموا عالجـاً للرصـاص اختفـى 

  .لديهم سلوك فرط الفعالية

  :املطيبات الغذائية - ٥

إن االستجابة املختلفة لأللوان الغذائية والحوامض معروف بأنها تسبب أعراضـاً 

م يف ١٩٧٥يف عـام ) كـروك(بو وقلة الشهية لدى بعض األطفال إذ وجد فيزياوية مثل الر 

طفالً من مفرطي الفعالية كان لديهم حساسـية ألطعمـة حامضـية ) ٥٥(دراسة شملت  

وباألخص قصب السكر، أي أن إزالته من غذاء هؤالء األطفال يقلل مـن فعـاليتهم ومـن 

ل هي الليمون والربتقال والفراولـة املطيبات الغذائية التي ميكن أن تزيد من حركة الطف

والشاي والطامطم والحلويات واآليـس كـريم والهمربكـر، وقـد تـؤدي الجرعـات الكبـرية 

للمطيبات الغذائية إىل أداء ضعيف يف مهـامت التعلـيم وقـد يكـون هنـاك تـأثري وقتـي 

 الـذي اقـرتح دواًء لهـذه (Fein Gold)رسيع عىل السلوك، ومن املهتمـني بهـذه الحالـة 

  .الحالة سمي بإسمه

  (Radition – Stress)التعرض لإلشعاع   - ٦

إن الحقائق عن التعرض لإلشعاع قليلة بسـبب قلـة الدراسـات يف هـذا  املجـال 

من التلفزيـون امللـون ميكـن أن يكـون لهـا ) x-Ray(وإن كان بعضها يشري إىل أن أشعة 

وهـذا مـا ) الفلورسنت(ء عالقة بفرط الفعالية، وقد ينتج التأثري نفسه عند التعرض لضو 

أكدته سلسلة من الدراسات من خالل طالئها للفلورسنت، إذ وجدت أن السلوك يقل أو 

  .ميكن أن يزول

  العوامل البيئية

تعد العوامل البيئية من األسباب املهمة التـي لهـا عالقـة مبـارشة بـإفراط الفعاليـة، 

كيات التـي يصـدرها الفـرد ومـن ويُعد البيت واملدرسة واألقران ذو تأثري يف جميع السلو 

  :العوامل البيئية
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  :تربية الطفل

فرط الفعالية قد ينتج من الضغط النفيس الذي يعـاين منـه الطفـل يف نظـر بعـض (

البحوث ، وإن مصدر الضغوط النفسية هام والدا الطفل، وميكن أن تكـون نتاجـاً تابعـاً 

فالطفـل هـو ضـحية للبيئـة لحاجاته، فتظهر عىل الطفل عالمات حالـة فـرط الفعاليـة، 

، ويرجـع فقـدان ) وليس العكس، ويعد فقدان اإلسـناد العـاطفي سـبباً لفـرط الفعاليـة

اإلسناد العـاطفي إىل تضـايق الوالـدين مـن حركـة الطفـل الزائـدة التـي تـؤدي إىل قلـة 

استجابة الوالدين للطفل، ولذا يقوم الطفل بإزعاجهم، وتزيد املسافة بينهم حتـى تصـل 

ــد إىل الن ــد يفق ــاطفي، وق ــه أي إســناد ع ــيس لدي ــل ل ــدها يكــون الطف ــي عن قطــة الت

االسرتاتيجيات القليلة املؤثرة التي يتعامل بهـا مـع الضـغوط النفسـية التـي تعـرض لهـا 

ســابقاً، ومــن العوامــل البيئيــة األخــرى حجــم العائلــة وكثافتهــا حيــث تكــرث الســلبيات 

  .االجتامعية يف عوائل األطفال مفرطي الفعالية

إن شكل التفاعل العائيل ميثل تفاعـل الطفـل مـع االضـطرابات النفسـية يف العائلـة 

التي تشمل إدمان الكحول والقلق املزمن وكآبة األم املتكررة وهذا مـا يزيـد مـن نسـبة 

م  أن تـدخني األم ورشبهـا ١٩٧٦يف عـام )  Ross(إصابة األطفال بفـرط الفعاليـة، وذكـر 

ود إىل تلـف الخاليـا العصـبية للجنـني التـي ميكـن أن الكحول خالل الحمل ميكن أن يقـ

  .تؤدي إىل فرط الفعالية

إن سلوك فرط الفعالية مؤثر جداً من أفراد العائلة، فأكرث توجهات العائلة غالبـاً مـا 

تكون للطفل فرط الفعالية ألنه من الصعب التعامل معه، إذ إن سلوك الطفل كثـرياً مـا 

رانه، ونتيجة لحركاته الزائدة، فإن الطفـل يقـدم اعتـذارات يجب االنتباه إليه أكرث من أق

  .لعدم نجاحه يف أية مهمة تسند إليه

  )التشخيص(

إن تشخيص فرط الفعالية يجب أن يكون فقط لألطفال الذين لـديهم دالئـل ملسـتوى 

عاٍل من الفعالية التي ال تخدم أهداف مفيدة لألطفال الذين يقاومون التعلـيم وللحـاالت 

طة مع االندفاع والتهور، وعملية التشخيص تشمل املالحظة املنظمة واملقصـودة مـن املرتب

الطفـل وتقـارير الوالـدين واألقـران واألصـدقاء، وكـذلك  قبل املرشد وتقدير املعلم لحالة
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التشخيص الرسيري الذي يبني فيام إذا كان هناك تخلف عقيل أو مـرض عصـبي أو غـري 

  .ذلك

االجتامعـي واالنفعـايل الشـائعة عنـد األطفـال مفرطــي وأخـرياً إن مظـاهر السـلوك 

الفعالية غالباً ما تنعكس عىل عملية التعلم مام يزيدها صعوبة وتعقيداً، فهذه املظـاهر 

متثل انحرافات عـن املعـايري العاديـة لسـلوك األطفـال ، وإن هـذه املظـاهر تـؤدي دوراً 

  .خطرياً يف تكيفهم املدريس

مهات هم يف حقيقة األمر األشخاص الذين يوكل إليهم بشكل إن املعلمني واآلباء واأل 

أسـايس دور الرعايـة األوليـة لألطفـال الـذين يظهـرون أشـكاالً مـن االنحـراف االنفعـايل 

واالجتامعي، ويظل الصف الدرايس هو املكان الذي يقيضـ فيـه األطفـال الوقـت األكـرب  

شـتت انتبـاههم وألن زيـادة وإن وجود هؤالء األطفال يف صفوف العاديني قـد يـؤدي لت

حركته قد تعيق األطفال عن الجو الدرايس املرغوب فيه، لذا قـد يفضـل هـذا الطفـل يف 

بناء عالقات صداقة ألنه يعمل عىل إغاظة األطفال من حوله، ومبا أن معلم الصـف هـو 

األكرث متاساً مع مشكالت الطفل يف املدرسة فعليه أن يتفهم مواطن القوة والضعف عند 

  .ألطفال ويتخري الطرائق التعليمية والتقنيات التي تحقق له النجاح يف التعليما

إن حركات الطفل تدعو إىل مران خاص من املعلم أكـرث مـام تـدعو إىل عـالج طبـي 

فاألشكال الشائعة من السلوك التي تهم املعلمني بالدرجة األوىل تتمثل يف إخفاق الطفل 

ألنه يرتك مقعده يف الصف ويضايق التالميذ اآلخـرين  يف مواصلة العمل يف دروسه، نظراً 

أثناء تجواله يف الصـف، ويقـدم األعـذار لـذلك واحـداً بعـد اآلخـر، والواجـب يـدعو إىل 

التطلع نحو وسائل تقنيات تساهم يف تشخيص ومعالجة الحاالت الخاصـة مـن التالميـذ 

سية، تقـف عقبـة وما يصاحب هذه الحاالت من مشكالت سلوكية نفسية اجتامعية مدر 

  .يف وجه التلميذ وتحد من قدراته عىل العمل املدريس
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  The Creativity اإلبداع

عندما يبدأ أي باحث جولته أو رحلته العلمية يحتاج منه األمر أن يعرف مسـالك 

الطرق ووسائل الوصول مستخلصاً كل ذلك من تعرفه عىل مالمح وصفات هـذه الرحلـة 

  .وما تؤدي إليه

ذي تبدأ رحلتنا إليه يف داخل اإلنسان هو عامل أقل ما ميكن أن يُقال عليـه وهذا ال

  .العامل الرائع لحقيقة اإلنسان

ويدور سؤال قديم عن كنه هـذا العـامل الـذي يـدعم كافـة خيـال اإلنسـان، فهـو 

ظاهرة أثارت اإلنسان منذ القدم األمر الذي نشاهده خالل رحلة التطـور اإلنسـانية مـن 

ه وربطه باألساطري والخرافات ووصـل األمـر أن الصـق بـه ولفـرتة طويلـة محاولة تفسري 

سنوات املرض العقيل والنفيس وأصبح اإلنسان املبدع إما إنساناً ملهامً يأتيه اإللهـام دون 

سائر البرش يف لحظة يفتقد فيها طبيعته اإلنسانية أو أنه ذلك املريض املعتوه الذي يؤىت 

سـوف نحـاول أن نقـرتب هنـا مـن هـذه الظـاهرة لنعـرف بسلوك غري طبيعـي، ولكننـا 

  .حقيقته علمياً 

  السؤال األول الذي يشغل األذهان هو ما هو تعريف هذه الظاهرة؟

  :ظاهرة اإلبداع أو االبتكار

يصادف املؤلف صعوبات عديـدة ملحاولـة وضـع تعريـف واحـد ظـاهر ومحـدد 

بهذه الظاهرة ويرجع ذلـك إىل مشـكلة لالبتكار، األمر الذي نجد أننا أمام سيل من التعاريف 

املحك الذي ميكن االعتامد عليه يف عملية التعريف، ويشيع بني الناس تصور للشخص املبتكـر 

عىل أنه موهوب يف بعض الخصائص التي ال ميلكها سائر الناس العـاديني، وهـذا التصـور كـان 

ي يختلـف عـن  اإلنسـان يدين به أصحاب نظرية امللكات، واآلن فهو مرفوض فاإلنسان العاد

كام أن هناك خلطاً قد شاع حتى بني . املبدع ولكن االختالف بينهام يف الدرجة وليس يف النوع

الخلط بني املوهبـة االبتكاريـة وبـني االرتفـاع يف نسـبة الـذكاء، علامء النفس أال وهو 

فلفــظ عبقــري وهــو أصــالً لوصــف أصــحاب اإلنتــاج االبتكــاري يســتخدم لوصــف 

الذكاء املرتفع بشكل غري عادي، وهذا ما دفع بظهور أبحاث عديدة  أصحاب نسب

للبحث يف العالقة بني الذكاء واالبتكار، وقد أثبـت هـذه األبحـاث وجـود عالقـة أن 
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يتصف املبدع بالذكاء العايل ولكن ال يشرتط أن يكون جميع األذكيـاء مبـدعني كـام 

  أثبت

ريـف االبتكـار عـىل أسـاس ، ويعرض لنـا فـرو تع)جيزل وجاكسون(ذلك كل من  

تحديد معني فهـو يـرى اإلبـداع أو االبتكـار مبعنـى خلـق يشء جديـد ميكـن أن يـراه أو 

  ).الخ.. يسمعه اآلخرون كأن يكون تصويراً أو نحتاً أو موسيقى أو شعراً 

عنها بأنها عملية ينتج عنها عمل جديـد يـريض جامعـة مـا، أو ) شتاين(كام يقول 

  .تقبله عىل أنه مفيد

بأنه عملية تفكري من شـأنها أن تحـل مشـكلة مـا بطريقـة ) فوكس(كام يقول  أو

  .أصيلة مفيدة

أو هو كام يقول باتلت بأنـه نـوع مـن أنـواع التفكـري الظـاهر الـذي يخـرج عـن 

  .وقدم خربة من شأنها أن تؤدي إىل جديد) القوالب العادية(السائد أو املألوف 

نـه عمليـة يحـاول فيهـا اإلنسـان أن ويحدد عبدالسالم عبـدالغفار ويقـول عنـه أ 

يحقق ذاته وذلك باستخدام الرموز الداخلية والخارجية التي متثل األفكـار والنـاس، ومـا 

يحيط بنا من مثريات ليك ينتج إنتاجاً جديـداً بالنسـبة إليـه أو بالنسـبة لبيئتـه عـىل أن 

  .يكون هذا اإلنتاج نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه

منوذجه الخاص بتكوين العقل ، فإنه يحـذرنا وخاصـة ) فوردجيل(وقبل أن يعرض 

من الشكوك التي سوف تواجهنا حينام نعتمد عىل اختبارات الذكاء املبنيـة أساسـاً عـىل 

ــارات  محــك التحصــيل الــدرايس، والشــكوك تــدور حــول إمكانيــة تغطيــة هــذه االختب

قـدرة  ٢٣قدرة عىل  ٢٤يف هذا اإلنتاج املشتمل عىل ) جيلفورد(االبتكارية، وقد اكتشف 

) األشـكال، والرمـوز، واملعـاين(مبنهج التحليل العـاميل وهـي تفرسـ مبحتوياتهـا األربعـة 

نكتفي بهذا حيث إنـه مـن الصـعوبة . ومعظم مجاالت التفكري اإلبتكاري عدا املوسيقى

  .أن يتم عرض كل تعاريف االبتكار

  The Creative Processعملية اإلبداع  

عملية هي نوع مـن السـحر أو املـرض؟ قـال القـدماء أم أنهـا هل حقيقة هذه ال

  عملية خلق جديد ليشء نافع مفيد؟
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وقـد  –أن  التفكري اإلبـداعي ميـر مبراحـل محـددة  Helmholtzيقول هلمهولتز 

  :أسامء عىل هذه املراحل هي Wallas –أطلق والس 
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 Preparationاإلعداد  - ١

 In Cubationاالختامر  - ٢

  Illuminationاإلرشاق  - ٣

 Verifcationالتحقيق  - ٤

  مَم تتكون العملية اإلبداعية ؟

هذه القدرة تختلف يف ماهيتهـا عـن بـاقي القـدرات التـي اسـتطاعت اختبـارات 

وزمـالءه قـد أثبـت وأيـدت  Guilfordالذكاء املختلفة عن قياسـها، ونجـد أن جيلفـورد 

بســها بحــوثهم مــن وجــود قــدرات إبداعيــة مســتقلة عــن القــدرات العقليــة التــي تقت

  .اختبارات الذكاء

ويف محاولة قياس مكونات القدرة االبتكاريـة ال بـد أن تسـلم حتـى اآلن بقصـور 

  .وهدم متثيل االختبارات التي أعدت لقياس االبتكار عن متثيل أو قياس الظاهرة متاماً 

ولكن متكنت العديد مـن البحـوث مـن التعـرف عـىل مكونـات وعوامـل القـدرة 

  :االبتكارية وهي

وهي قـدرة الشـخص عـىل إعطـاء أكـرب عـدد مـن األفكـار :  Fleuncyقة الطال  -١

فـؤاد أبـو . السليمة يف وحدة زمنية معينة ملشكلتها التي تواجهه ويعطي لنـا د

حطب تصوراً معلوماتياً لهـذا العامـل وهـو الحـل التباعـدي للمشـكالت تحـت 

  .ملفحوصظروف قلة املعلومات ويتحدد كمياً بعدد االستجابات التي تصدر عن ا

وهو التحرر من الجمود يف التفكري والبعد عن النمطية حيـث :   Flexibiltyاملرونة  -٢

يحاول الفرد إعطاء أفكار وآراء مفيدة ولكنها غري متشـابهة وغـري منطيـة وال تخضـع 

لتقسيم أو ملعيار واحد ولتصـور فـؤاد أبـو حطـب املعلومـايت أنهـا الحـل التباعـدي 

علومـات، وتتحـدد كيفيـاً بـأنواع االسـتجابات التـي للمشكالت تحت ظرف وفـرة امل

 .تصدر عن املفحوص

وهـي االسـتجابات الجديـدة التـي يـؤيت بهـا الفـرد ملثـريات :  Originalityاألصالة  -٣

معينـة موجــودة وهــذه االســتجابات غــري معروفــة وغــري موجــودة وتلعــب قــدرات 

 .التحويل يف منوذج جيلفورد دوراً هاماً يف تكوين هذا العامل
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وهذا العامل يعتربه ويلسون :  Sensitivity Problemsالحساسية للمشكالت  - ٤

أهم مكونات اإلبداع حيث تظهر وبشكل واضح الفـروق بـني املبتكـر وغـريه يف 

 .درجة حساسية لوجود أي مشكلة تحيط به

  : ونضيف هذه العوامل املرتبطة بالعوامل املكونة لإلبتكار وهي

معـروف أو متفـق عليـه وهـي تتفـق هنـا مـع القدرة عىل التجديـد ملـا هـو   . أ

  .األصالة

 .القدرة عىل إعادة التجديد وإيجاد عالقات جديدة ألشياء معروفة  . ب

 .القدرة عىل رسعة التكيف بالنسبة للمواقف الجديدة  . ت

 .القدرة عىل املرونة التلقائية والتعبري الحر  . ث

  :Motivation and Creativity الدافعية واإلبداع 

نب يف دراسة اإلبداع جانباً يستحق االهتامم ملا يلقيـه مـن أضـواء يعترب هذا الجا

  وما يقوم به لكشف الظاهرة وأسـبابها ولوجـود سـامت خاصـة وقـدرات معينـة يتمتـع 

بها الشخص املبتكر يلعب الدافع والحافز دوراً كبرياً يف ظهور أو منـع اإلنتـاج اإلبـداعي 

  :تعرف عىل دور الدافعية نستطيع من خالل زاويتني للرؤية أن ن. للفرد

الجانــب األول، يتعلــق بالعوامــل النفســية حيــث نجــد أن الحاجــة الداخليــة إىل 

التقدير وتحقيق الذات من الدوافع التي تؤدي إىل االبتكـار ونجـد أن أصـحاب مدرسـة 

التحليل النفيس يعتربون الدافع لالبتكار يرجع إىل عملية اإلعـالء أو التسـامي للـدفعات 

املكبوتة أو أنه نتيجة ملجهودات الدفاع ضد هذه الـدفعات غـري املقبولـة مـن الجنسية 

املجتمع حيث يتجه العمل االبتكاري إىل خفض التوتر الناشئ عن الحاجة لهذه الرغبات 

  .الجنسية

الجانب الثاين، وهو خاص بالظروف البيئية املحيطة بالشخص املبتكر بكل ما فيه 

وثقافيـة قـد يكـون لهـا دور يف مسـاعدة املبتكـر أو يف  من عوامل اقتصادية واجتامعية

  .إحباطه ومنعه من العمل

  مستويات االبتكارية

مستويات لالبتكار، االختالف فيام بينهـا اخـتالف  ٥إىل )  ارفنج تايلور(لقد توصل 

  :يف الدرجة والعمل واملجال وليس يف النوع وهي 
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ة برسـوم االطفـال التلقائيـة وهـي شـبيه expressiveالتعبرييـة : املستوى االول - ١

بحيث نجد ان التعبري فيه مستقل وبال قيود واملهارة واالصالة ونوع الناتج فيـه 

  .غري ذات أهمية 

وفيـه يظهـر امليـل لتقييـد اللعـب الحـر  prodictiveاالنتـاجي : املستوى الثاين - ٢

  .وتحسني األسلوب

ة لتصـور الشـخص يف التصوير مثالً طريقة جديدة مثـري :  Inventiveاالخرتاعي  - ٣

حيث يظهر االخرتاع واالكتشاف يف هذا املستوى وهو يشمل املرونـة يف اإلدراك 

  .عالقات جديدة وغري عادية بني األجزاء التي كانت منفصلة

مستوى ال يظهر إال لعدد قليل وهو يتطلـب : ابتكارات التجديد أو االستحداث  - ٤

ي تحكـم ميـداناً كليـاً يف الفـن أو تعديالً هاماً يف األسس أو املبادئ األساسية الت

 .العلم

حيث نجد فيها مبدأ أو افرتاضاً جديداً متاماً :  Emergentiveاالبتكارية املنشقة  - ٥

 .ما ينبثق عن املستوى األكرث أساسية واألكرث تجريداً 

  The Problems of the Creative study مشكلة الدراسات االبتكارية  

  Critrionمشكلة املحك : أوالً

نجد أن عنرص الثقافة يلعب دوراً كبرياً يف مشكلة املحكات، ذلك الختالف ما هـو 

تقليدي تبعاً الختالف الثقافات والختالف العصور، مام أدى إىل تعدد  وابتكاري عن ما ه

املحكات ومحكات اختيار األفراد املرتفعي االبتكارية، مام أدى لتوجيه النقـد للمحكـات 

ت املستخدمة يف تعيني املبتكـرين، محـك تقـدير املدرسـني للتالميـذ الثابتة، ومن املحكا

املبتكرين وعالقتها مبقاييس مستقلة لالبتكار، كام استخدم تقدير التالميـذ لـزمالئهم  أو 

  .ألنفسهم يف االبتكارية، كام أن هناك اهتامم متزايد باعتبار النواتج محكات لالبتكارية

  مشكلة االختبار: ثانياً 

نتناول مشكلة اختبارات االبتكارية نجدها تعاين من مشكلة هامـة وهـي وحينام 

  مشكلة ترجع إىل الصدق، مبعنى أن تكون نواتج أو نتائج أي فرد يف االختبار معرباً 
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حقيقيـاً يف مجـاالت أخــرى ويف مراحـل أخـرى زمنيــة الحقـة، أي إمكانيـة التنبــؤ 

  .باالبتكارية من خالل االختبار

ق و املنـاهج لحـل مشـاكل الدراسـات االبتكاريـة، منهـا وقد ظهـرت بعـض الطـر 

طريقتان أو منهجان وهام لتحرير التفكري االبتكاري من قيوده ولتعلمهم وإظهـار هـذه 

  :القدرة لدى األفراد، وهام

 ).العصف الذهني( A . Osbornأسلوب أليكس أوزبورن  .١

متصـل مـن  وهو أسلوب لزيادة القدرة عـىل حـل املشـكلة، وذلـك باسـتدعاء تيـار

التداعيات واألفكار بطريقة حرة وغري ناقدة، ومعه تتحـرر التـداعيات الالشـعورية التـي 

لها عالقة بالحلول االستبصارية، وعن هذا الطريق يرتاكم عدد كبري مـن التـداعيات قبـل 

  .أي تقويم

عىل هـذا املـنهج ويعتـربه مسـؤوالً عـن كـف الحلـول ) دونالد تايلور(بينام يعرتض 

  .ريةاالبتكا

 :طريقة تأليف األشتات .٢

حيث يعترب أن العقيل الالشـعوري يف عمليـات التفكـري العشـوائية ال ينـتج عالقـات 

وتداعيات وهذا املنهج يبدأ من نقطة وهي إعداد ميكانيزمـات شـعورية تسـاعد الفـرد 

االنعزال، االنـدماج، : (عىل استخدام كل العنارص العقالنية، ومن هذه امليكانيزمات، هي 

  ).لتأجيل، التأمل، االستقالل الذايت للموضوعا

وقد حدث لهذه النظرية تطور يؤدي اىل إعادة ظهـور هـذه امليكانيزمـات بطريقـة 

  :إرادية وهي تستخدم عمليتني

  وجعل املألوف غري مألوف    جعـل الغري مألوف مألوف  

  ذات  طــابع  متثيــيل    وذلك بتحليل املوقف وفهمه   

  ل الشخيص واملبارش والرمزي مبعنى التمثي        

وهذه الطريقة أكرث تنظيامً وأكرب يف إمكانياتها رغم عدم شيوعها وذلـك العتامدهـا  

  .عىل استخدام األحوال السيكيولوجية والجوانب االنفعالية

  :هناك نقطة أخرية حول شخصية املبتكر وصفاته وسامته، ونلخصها فيام ييل
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االسـتطالع والنشـاط واالنفتـاح عـىل الخـربة  يتصف املبتكـر عمومـاً بالـذكاء وحـب

املرتبطة والقدرة عىل املالحظـة وحـب املغـامرة واملجازفـة واملثـابرة واالتـزان االنفعـايل 

  .والرغبة املتزايدة يف التجديد واملرونة وعدم التقيد باملألوف
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٥  

  فصــل الخامسال
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  محتويات الفصل الخامس
  
  
 

 الطب النفيس نشأته وفروعه وطرق عالجه   - 

 تعريف الطب النفيس  - 

 نشأة الطب النفيس   - 

 الطرق الحديثة يف العالج النفيس   - 

 اضطرابات القلق   - 

 النظريات التي تفرس القلق   - 

 أسباب القلق    - 

 أعراض القلق   - 

 عالج القلق   - 

 االضطرابات الرهابية   - 

 اضطرابات الهلع  - 

 االضطرابات املزاجية   - 

 الهوس   - 

 عصاب الوسواس والقهر   - 

 االكتئاب  - 

 ذهان الهوس االكتئايب  - 
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  الطب النفيس نشأته وفروعه وطرق عالجه 

  تعريف الطب النفيس

البــد لنــا يف البدايــة مــن تعريــف الــنفس وهــي كلمــة إغريقيــة األصــل وتعنــي 

ــن  ــة م ــذه الكلم ــاءت ه ــد  ج ــل وق ــرب العق ــول الع ــة"ق ــل الداب ــط " عق ــي رب وتعن

  ).١٩٨٦ثابت، ". (العقال هو ذلك الحبل"فخذها إىل ساقها بحبل ليك ال تهرب 

وتعــد الظــواهر العقليــة مــن أهــم وظــائف املــخ وتعنــي الــنفس جهــاز، وتــأيت 

وظيفــة الــنفس يف التوفيــق بــني رغبــات اإلنســان وبــني دوافعــه املرشــوعة وغــري 

  .ة املحيطة بهاملرشوعة وذلك ضمن البيئ

أمــا األمــراض النفســية واألمــراض العقليــة فلــيس هنــاك فــرق بيــنهام إال مــن حيــث * 

  .كون األمراض النفسية أخف وألطف من األمراض العقلية عند سامعها

ــة الطــب متخصصــاً يف إحــدى : الطبيــب النفيســ*  ــد تخــرج مــن كلي هــو طبيــب وق

  .فروعه وهو الطب النفيس

فرع من فروع الطب وليس فرعاً من فروع علم النفس اهتم فهو : "أما الطب النفيس* 

بدراسة وعالج املشاكل واالضطرابات واألمراض النفسية وطرق الوقاية منها سواء 

  " .أكانت هذه األمراض ناشئة عن عوامل يف الجهاز النفيس أو أسباب عضوية

يشمل هو نوع من الطب يتعامل مع الصحة العقلية  Psychiatry: الطب النفيس"

شيخو، "(األسباب والتطور، املعالجة والتدبري والوقاية: دراسة كل اضطرابات العقل

  ).م١٩٨١

  :فروع يف الطب النفيس أهمها

  :الطب النفيس األرسي* 

األرسي يف أواخر األربعينات وكانت نشأة   لنفيسالقد نشأت مدرسة الطب 

الذي تلعبه يف حدوث هذا الفرع ناتجة عن أهمية األرسة والدور الكبري واملهم 

  االضطرابات النفسية، إضافة إىل تأثري املضطرب نفسه يف األرسة، من أجل 
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خدمة األرس املعارصة واملالءمة هذا التطور والتقدم، أخذ الطب النفيس األرسي 

ينترش إذ إن الطب النفيس األرسي يهتم باألرسة التي فيها مريض نفيس بنفس الطريقة 

ض نفسه إذ إن األرسة تكون هدفاً للعالج أيضاً، ويف كثري من األحيان التي يهتم بها باملري

فإن املضطربني نفسياً قد يشفون بسبب زوال التوترات من األرسة وعودتها إىل حالة من 

  .الهدوء والراحة

والطــب النفيســ األرسي يعمــل عــىل دراســة املحــيط األرسي كــامالً مــن جيمــع 

ـــة، االقتصـــادية و  ـــد -العـــادات -الدينيـــةالنـــواحي االجتامعي الظـــاهر منهـــا  -التقالي

  . والباطن

  :نشأة الطب النفيس

إن األمــراض العقليــة وســلوك اإلنســان كــان يف املــايض ينظــر إليــه ويفرســ عــىل 

ــة أو نتيجــة لســخط اآللهــة ــوى خارق ــاتج عــن ق ــه ن ــا نتيجــة لتفاعــل . أن أو عــىل أنه

 هـــذه األمـــراض القـــوى الخارجيـــة مـــع عنـــارص اإلنســـان الداخليـــة، أي أن تفســـري

ــرون إىل  ــاس ينظ ــان الن ــد ك ــات، فق ــام والخراف ــىل األوه ــاً ع ــان مبني ــطرابات ك واالض

ــاك  ــان هن ــوذين وقــد  ك ــيهم مــن اآللهــة أو أنهــم منب ــه مغضــوب عل املــرض عــىل أن

ــروح  ــأن ال ــق ب ــادات اإلغري ــا اعتق ــادات حــول هــذا املوضــوع منه ــن االعتق ــري م الكث

  .هي املسببة لهذه األمراض

 فقــد اختلفــوا عــنهم حيــث اهــتم هــؤالء بــالنواحي االجتامعيــة  أمــا الرومــان

والتطبيقية للطب النفيس، وقد عمدوا إىل تقسـيم األعـراض إىل أعـراض قابلـة للشـفاء 

وأخرى غري قابلة للشفاء، وعملوا عىل حامية املرىض الذين كانوا يعاملون بقسوة وكـان 

  .يتم نبذهم

 نا أثر كبري يف إثراء العلـوم العربيـة يف أما العرب فقد كان للعامل الطبيب ابن سي

حيـث " القـانون"عرصه وكان له اهتامم يف الطب والطب النفيس وظهر ذلـك يف كتابـه 

لخص يف هذا الكتاب كل ما قدمه العرب أو شاركوا فيه عن الطب فقد تطرق ابن سينا 

ه، الـرثاء أو إىل أن أسباب الجنون أو العته إما أن تكون الشّدة يف الحب أو الحرمان منـ

 .الفقر، اإلفراط يف األكل أو الحرمان منه
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بعد ذلك جاء عىل الطب فرتة عرف بها عهد السحر وكان هذا يف العصور 

الوسطى وقد تطرقنا لذلك من خالل حديثنا عن اعتقادهم بالشيطان والسحر ومعاملة 

  . املريض معاملة سيئة ونبذه

هو ما يعرف بعهد النهضة األوروبية أما يف مرحلة القرن السابع والثامن عرش و 

فكان هذا عهد التحول والتغيري من الظلامت إىل النور حيث كان فيه األطباء قد  أنكروا 

دور السحر والشيطان وغريه مام عمدوا يف املايض إىل جعله السبب يف اإلصابة بهذه 

غ و األمراض النفسية، ويف هذا العهد انترشت بعض املدارس منها فراسة الدما 

وفيها إشارة إىل أنه من املمكن التعرف عىل طبيعة الشخصية " املغناطيسية الجسمية"

  .من خالل شكل حجم الرأس وما يربز عليها من نتوءات

م، وهذا وكان يوجني ١٨٨٠وقد أنشئت أوىل املستشفيات النفسية يف العباسية 

األمراض النفسية رائد الطب النفيس يف ذلك القرن حيث قسم ) E.kraeplin(كريبلن 

  ).الفصام أو الشيزوفرينيا(ألول مرة إىل الزهو واالكتئاب ومرض العته املبكر 

ظهرت بعد ذلك مدارس التحليل النفيس والتي نعلم مدى اهتاممها بالالشعور 

  ).فرويد ويونغ(وأهميته يف ظهور األمراض النفسية ومن أوائل روادها 

أما األسباب فلم يصل , ف األعراضأي أن الطب النفيس قد بدا بوصف وتصني

واستمرت األبحاث ملعرفة األسباب وتطرقت إىل دراسة خربات . إليها األطباء إال بعد ذلك

بعد ذلك ظهرت الحضارة , التهور عىل السلوك الخاطئ وغريها - عوامل التنشئة- الطفولة

ذلك  إىل الطب النفيس، وقد زاد نتيجة. وما تحمله من تحديات كسبب من األسباب

الطب النفيس . تقدير الطب النفيس وزادت فروعه منها الطب النفيس االجتامعي

  .الطب النفيس األرسي - البيئي

أما غاية الطب النفيس الحديث فهي أن يتحرر املرء من الوهم والعادات "

  ".واملعتقدات التي تعوق أو تحد من انطالقه
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سيكون عليه أبناؤنا وأحفادنا فإن كان عليه آباؤنا وأجدادنا وما نحن عليه وما 

  .فإننا نشعر بتناول آراء تطور هذه العلوم املهمة وما وصلت إليه

ولعل من أبرز األطباء الذين ساهموا يف مجال الطب النفيس يف القرن التاسع 

حيث أكد هؤالء عىل دور البيئة يف رسعة اإلصابة ) ديادوفسيك وألينسيك( عرش هم 

  .بالذهان

يد من االكتشافات املتعلقة باملخ وأعضاء ووظائف الجسم وقد ظهرت العد 

املختلفة من دراسات العلامء املتتابعة عرب القرون للوصول إىل جذور األمراض النفسية 

  .وتفسريها وكيفية عالجها

وهو من ) Balinsky ،1902-1827(ومع نهاية القرن التاسع عرش قام   بلنسيك 

  :راض العقلية إىلروسيا بتقسيم  الطب النفيس واألم

  .أمراض عصبية - ١

  اضطرابات عقلية - ٢

فقد  ساهم يف ) Bonheffer 1868-1998(أما الطبيب النفيس األملاين يونهايفر 

ميدان الطب النفيس بشكل كبري من خالل تركيزه عىل العوامل الخارجية التي تظهر 

  .عىل املريض وميكن من خاللها الوصول إىل معاناة الفرد الداخلية

فيام يتعلق بنشاط الجهاز العصبي ) Parlor 1849-1936(أيضاً ما قدمه بارلور 

  .وربطه ببعض االضطرابات العقلية التي تغيب األفراد

وهناك عدد ال يحىص من األطباء وأعالم الطب النفيس وما قدموه من إسهامات 

 - مراضيف هذا املجال عىل مختلف الجوانب وامليادين العلمية سواء يف أسباب األ 

املالح . (العالج، إضافة إىل سبل الوقاية من اإلصابة بهذه األمراض - التشخيص - طبيعتها

  ).م١٩٨٦م، ثابت ١٩٩٥

  :صعوبات ثبات التشخيص

يقصد بالتشخيص معرفة كم املرض أي معرفة طبيعة املرض ومدى شدته "

  وشموله أي تحديد املرض أو االضطراب أو الخلل أو املشكلة أو مظاهر
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ذوذ أو االنحراف عن طريق ما يظهره الفرد من أعراض أو عن طريق معرفة الش 

تصنيف  Dingnosisأصل االضطراب ومنبعه ومجرى منوه، كذلك يقصد بالتشخيص 

  ).١٩٩٤العيسوي، ". (الفرد عىل أساس سامت معينة

وكذلك ميكن تعريف التشخيص عىل أنه هو هذا الفهم املتكامل الذي يتكون "

عن االضطرابات الذي تناوله الفحص وهو فهم ينقله املعالج عادة إىل لغة  عند املتعالج

  ).٢٠٠١نعيم الرفاعي، "(تقرير متكامل مكتوب يعتمده أساساً يف رسم مخطط املعالجة

" الفهم الكامل"فهي إغريقية األصل وتعني  Dingnosisأما كلمة التشخيص 

 - املالحظة- يد االضطرابتحد: والتشخيص يضم عدد من الخطوات والعمليات وهي

 - تحديد األسباب والتحليل والتصنيف - تطور االضطراب - الوصف - تحديد األعراض

, العوامل التي أدت إىل حدوثه وذلك من أجل التوصل إىل طبيعة املشكلة وأساسها

  إضافه إىل وضع خطه العالج ومتابعة وتقويم هذه الخطة

قدراته وإنجازاته (د فإن التشخيص هو تقويم خصائص شخصيه املسرتش"

  . )"وسامته

أي أن التشخيص إضافة إىل جمع املعلومات والتي تتم إما عن طريق مقابالت 

الخ تنسيقها وتنظيمها .....مهنية - سجالت تعليمية - فحوص اجتامعية - فحوص طبية

  .وذلك من أجل التخطيط للمستقبل

كياً وهذا والتشخيص قد يكون تصنيفياً بسبب تصنيف االضطراب أو دينامي

  .يعتمد عىل تقدير األعراض والعالقات والعوامل

فهو يف عملية التشخيص يستند إىل نظريته  أما األخصايئ النفيس اإلكلينييك

  ).١٩٩٠حمودة، . (الشخصية وإىل خربته ومامرسته لهذا املوضوع
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ولكن هناك من ينادي بلزوم التشخيص كونه يرسم خطة العالج، والبعض ينادي 

زوم التشخيص حجتهم يف ذلك هو وجود مخاطرة يف سري عملية العالج إضافة بعدم ل

  .إىل وجود تحيز يف عملية العالج

لذلك فالبد أن يكون التشخيص أو يتصف بالشمول واملوضوعية والدقة من أجل 

أن يفي بالغرض املطلوب، كذلك فإن التشخيص البد أن يطّور طرقاً من أجل التعامل مع 

والتعبري، خاصة أن التشخيص هو عملية مستمرة يجب أن ال تنتهي قبل حاالت الثبات 

  . بدء العالج مع وجود تنبؤ بطرق العالج مع وجود احتامالت بخطأ يف التشخيص

 - اإلدراكية, الحسية: فقد وضع تصنيفات تشخيصية لالضطرابات منها)  ثورن(أما 

التي تقع بني االضطرابات  إضافة إىل الحاالت - اضطرابات اللغة - اضطرابات الذاكرة

  :النفسية والعقلية، ويرى ثورن أن للتشخيص عدة أمناط وهي

  :التشخيص الفارقي  )١

وهو دراسة أسباب الحاالت النفسية من خالل سؤال الشخص عن ماذا يفعل 

 .وملاذا؟

 :التشخيص اإلكلينييك) ٢

أو مزمناً  يف هذا التشخيص يحدد طبيعة الحالة وعدم التكامل منها إن كان حاداً 

  .أو عابراً والتشخيص هنا ينتقل من لحظة إىل لحظة

  :تشخيص املركز الوجودي) ٣

هذا النوع من التشخيص يهتم بالديناميات التكاملية للذات، وذلك يف أثناء 

  .قيامها بوظائفها وهذه تتم ضمن اإلطار املرجعي الوجودي للشخص

  :تشخيص تدبري أو إدارة الحياة) ٤

ن ماذا يفعل الشخص يف حياته وتقويم سلوكه االجتامعي وهنا السؤال ع

  .الخ......املهني - الزواجي

  



  

٢٩٩ 
  

  :التشخيص التنبؤي) ٥

ــار ــني االعتب ــة بع ــل الخارجي ــذ العوام ــع أخ ــرد م ــاة الف ــجل حي ــالل س ــن خ . م

وكون اإلنسـان هـو أهـم مـا يف الطـب النفيسـ ولـيس نـوع املـرض كـام هـو الحـال يف 

  .باملرض سواء من حيث الجنس أو السن الطب العضوي فإن هناك تعريفاً 

  :وهناك محاور لعملية التشخيص هي

  .الحالة اإلكلينيكية املرضية -١

  .اضطراب الشخصية املصاحب -٢

  .االضطرابات الجسامنية املصاحبة -٣

  .الضغوط النفسية واالجتامعية التي أدت إىل حدوث املرض -٤

ــوظيفي  - ١ ــي ال ــف االجتامع ــتوى التكي ــ(مس ــتغالل وق ــراغاس ــودة، ). (ت الف حم

١٩٩٠.(  

  :أما خطوات التشخيص يف العالج النفيس فهي

  التعرف عىل نوع االضطراب هل هو وظيفي أو عضوي ؟ -١

العوامــل الجســمية للمــرض ســواء أكــان عضــوياً أو وظيفيــاً والتمييــز بــني العوامــل  -٢

  .األولية والثانوية

  .الوظيفيقياس النشاط غري العادي يف االضطراب العضوي أو  -٣

  .تقييم الشخصية من حيث مدى تفاعلها مع االضطراب -٤

تقيــيم عوامــل املوقــف أي مــدى تــأثري االضــطراب عــىل الشــخص مــن حيــث  -٥

  .مواجهته للبيئة املحيطة

تفســري ديناميكيــة التكامــل للحالــة املضــطربة وذلــك مــن خــالل جميــع العوامــل  - ٢

  ).١٩٩٨الزيود، . (التي حددت االضطراب

  :لتشخيص منهاأما أهداف ا

  .تحديد عوامل اإلصابة باملرض -١

  .عملية التمييز بني االضطرابات العضوية والوظيفية -٢

  .بناء درجة العجز العضوي أو الوظيفي -٣
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  .التنبؤ مبسار االضطراب - ٤

  .تحديد أسس املنهج العالجي الذي سيتم استخراجه - ٥

  .تحديد أسس مناقشة الحالة املرضية أو مع أقاربه - ٦

أما أساليب التشخيص فإنها مختلفة وذلك تابع للهدف من إجرائها، إضافة إىل * 

اختالف املؤسسة التي تقوم به فقد يكون من أجل بيان األعراض أو من أجل بيان تأثري 

  .نوع من العالج

والتشخيص املثايل يتطلب فريقاً للقيام به من أجل الحصول عىل معلومات يف 

وهؤالء هم متخصصني يف الطب  - التاريخية - االجتامعية - يةالنفس - املجاالت الطبية

  .والطب النفيس والخدمة االجتامعية وعلم النفس اإلكلينييك

مقابلته، إضافة إىل  - أما التشخيص النفيس فإنه يعتمد عىل مالحظة املريض

ث تطبيق االختبارات النفسية املتنوعة، والقيام بهذه املقاييس واالختبارات تساعد الباح

عىل التأكد من وجود أو عدم وجود السمة، إضافة إىل درجة وجود السمة أو مدى 

  ). ١٩٩٠، حمودة،  ١٩٩٤العيسوي، . (سيطرتها
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  الطرق الحديثة يف العالج النفيس 

  

  Psychiatric Treatment: طرائق العالج الطبي النفيس

فيس نتيجة لقد ظهرت العديد من الطرق الجديدة والحديثة يف مجال الطب الن

للتقدم والتطور العلمي وأعطت هذه الطرق نتائج جيدة يف مواجهة األعراض النفسية 

والعقلية والتي كان يسودها الغموض، وأصبحت اآلن أكرث وضوحاً وإرشاقاً نتيجة لظهور 

أساليب عالجية ناجحة وأدوية فعالة شافية، أي أن هناك لكل حالة مرضية أكرث من 

ض الحرية يف اختيار الطريقة املناسبة يف عالج ما يعاين من أمراض عالج، كام أن للمري

وهذا يرتبط مبدى وطبيعة العالقة بني املريض والطبيب النفيس املتفهم واملتطلع عىل 

ظروف وحالة املريض، وذلك أن هذه العالقة البد وأن تقوم عىل الثقة املتبادلة بني 

م بواجبه تجاه املريض، وأن يوضح له الطبيب واملريض حتى يستطيع الطبيب أن يقو 

طبيعة مرضه وأن يأخذ موافقة املريض عىل األسلوب العالجي الذي سيستخدمه معه 

الطبيب بأسلوب واضح وهادئ يستطيع املريض فهمه، حيث إن الطبيب هنا يكون 

مسؤول عام يقوم به، ودور الطبيب النفيس ال ينفي وجود جوانب عالجية أخرى نفسية 

أي أن هناك فريقاً يقوم بعملية العالج النفيس . أو تأهيلية - يةواجتامع

Tramapproach ويشمل األخصائيني والكوادر املتدربة ولكن يكون الطبيب النفيس ،

  ).١٩٨٥عبدهللا، . (هو املسؤول وعىل رأس هذه القامئة مجتمعة

  : والعالجات النفسية والطبية تنقسم إىل

  Psychotherapy: العالج النفيس: أوالً

العالج النفيس هو الذي يهدف أساساً إىل معالجة النفس ابتداء، بغية أن تنظم "

  "فتقيض عىل املرض النفيس بكل آثاره النفسية والبدنية. أحوالها

ولعل ما يعانيه اإلنسان العادي ال يقل عام يعانيه املريض النفيس إال أن الفرق 

  التكيف واألمن عىل حني أن بينهام أن اإلنسان العادي يعيش يف حالة من
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املريض النفيس يختل التوازن لديه وتضعف العوامل الطبيعية التي قد تفاقم  

  . الضغوط التي يتعرض لها املريض يف حياته

هنا يظهر دور العالج النفيس أو اإلرشاد النفيس ويقوم به املعالج كونه أكرث خربة 

يس من مشكالت والتي يحتاج فيها وموضوعية وحكمة فيام قد  يتعرض له املريض النف

إىل حل وتفسري وتعرف عىل أسباب هذه املشكالت والتي قد يكون يجهلها لتعرضه 

للمشكلة، حيث إن تقديم املعلومات أو اإلرشاد للمريض سواء أكان ذلك عن طريق 

املعلمني الرتبويني األخصائيني يعد من أمناط العالج النفيس، والعالج  - األمهات - اآلباء

نكيفه مع متطلبات الحياة املحيطة إضافة إىل مساعدته عىل التغلب واملعالج هنا يقف 

إىل جانب املريض ويأخذ بيده وقد شبه املريض النفيس بالبناء املتصدع، وهو حني 

يتصدع فإنه بحاجة إىل تدخل إلعادة بنائه وترميمه أو من أجل هدمه وإنهائه، هنا البد 

ال التي وردت يف هذا املجال من حيث كون تشبيه املرض من اإلشارة إىل بعض األمث

بالبناء املتصدع وأن سبب هذا التصدع قد يكون بسبب إزعاج ساكني هذا البناء 

واملقصود هنا بالسكان هو األطوار الالشعورية لدى الفرد والتي تسعى إىل الخروج مام 

بعد، كام أنه قبل بأن يؤدي إىل حدوث رصاعات داخل الفرد وظهور املرض النفيس فيام 

إغالق املبنى كان خاطئاً مام حرم عىل سكانه الخروج إىل خارج املبنى والقيام باألمور 

الطبيعية التي كان البد لهم من القيام بها واملقصود هنا املواد املكبوتة لدى الفرد والتي 

  ).١٩٨٥، عبدهللا،  ١٩٨٢العظاموي، . (تؤدي إىل تصدع البناء النفيس وظهور املرض

 - ولكن البد من اإلشارة إىل أن العالج وتأثريه يرتبط بعدة أمور منها طبيعة املرض

وشخصية املريض وهذا تابع لوضع املشكلة التي قد  تحتاج إىل عالج يسيطر كمشكلة 

عابرة وبسيطة، كام أنه قد تحتاج إىل عالج طويل وإىل التعرف عىل خصائص شخصية 

  .ن أسباب هذه األمراض أو االضطرابات النفسيةاملريض ومكوناتها والبحث ع
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  :العالج النفيس 

  :العالج النفيس الفردي - ١

يتم استخدام هذا األسلوب من العالج النفيس من قبل الطبيب النفيس الذي 

يستخدمه مع مريض واحد فقط ويأخذ هذا العالج عدة جلسات مع املريض إىل حني 

  .ظهور تحسن عىل حالة املريض

  :ج النفيس العائيلالعال  - ٢

هذا األسلوب يشمل باإلضافة إىل املريض نفسه الوالدين والزوج والزوجة واألوالد 

أو غريهم إن وجد، ويتم يف لقاء عائلة املريض وذلك ليك يتسنى لـه االطالع عىل 

العوامل العائلية أو العاطفية التي أدت إىل ظهور املشكلة لدى املريض والعمل عىل 

  ).١٩٨٤لعظاموي، ا. (تحليلها

  ):Group Therapy(العالج النفيس الجامعي  - ٣

هو عبارة عن مناقشة جامعية أو مناشط جامعية أخرى لها قيمة عالجية يشرتك "

بأنه أسلوب من العالج )  "جيمس دويفد(فيها أكرث من مريض يف وقت واحد ويعرفه 

" ودراما والسيكودراماالجامعي أو التجمعي ملجموعة من األفراد كام يحدث يف السيس

  ).١٩٩٤العيسوي، (

أي أنه أسلوب من أساليب العالج  النفيس الذي يقوم به الطبيب النفيس ولكن 

هنا يعالج الطبيب مجموعة من املرىض ممن لديهم مشكلة متشابهة منها حاالت 

اإلدمان أو االضطرابات السلوكية، بحيث تكرس فيها روح الجامعة من أجل فهم أفضل 

  .يق العالج للمرىضوتحق

  :Physical Therapyالعالج الفيزيايئ : ثانيا

 Electroوهو اختصار  e.c.tوهو نفسه بالصدمة الكهربائية أو ما يدعى 

Convalsive Therapy  

وهذا أسلوب آخر من األساليب العالج ويستخدم هذا األسلوب جهاز مولد لنوع 

س املريض ونتيجة لذلك فإن املريض من التيار الكهربايئ بحيث مير عرب قطبني يف رأ 

  يفقد وعيه مام يؤدي به إىل العودة إىل تحسن وضعه النفيس
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بالنسبة لعدد مرات استخدام هذا العالج , والعقيل وعودته إىل الحياة العادية  

أول مره استخدم فيها هذا األسلوب , مرات موزعه عىل أسبوعني تقريبا) ٧- ٥(فهي بني 

  .م١٩٣٧لفصام  وذلك عام كانت لعالج حاله من ا

ولكن البد من االشاره إىل أنه وعىل الرغم من تحسن الحاالت التي تم عالجها 

بهذا األسلوب أال انه مل يعرف السبب الذي يؤدي إىل ذلك، ولقد حدث األسلوب من 

العالج إضافه إىل أنه من املمكن أن يوضع عىل جانبي رأس املريض أو عىل جانب 

  .واحد

لحاالت التي تعالج عن طريقه هي الفصام كام ذكرنا والكآبة النفسية وبالنسبه ل

  .الشديدة والهوس 

 ::chemical therapyالعالج الدوايئ :ثالثا

لعل أكرث التطورات أوضحها ظهورا كان يف مجال العالج باألدوية  حيث إن  

ا أعراض معظم الحاالت املرضية النفسية أصبحت تعطي عالجا دوائيا ودون أن يكون له

  .أو مضاعفات جانبيه 

  : أما بالنسبة لألدوية فإنه من املمكن أن تنقسم إىل

 - Amytalأميتال  - ؛ منها لومينالHynotics and Sedatiresاملهدئات أو املنومات  - ١

  .كلور الهايديرات - باراليهايد

 - ، ومنها الفينوثيازينmajar Thanguillizers) العقالت(املطمئنات الكربى  - ٢

  .ديبكوسول - سريئيس - ستالزين

 - ، منها توفوانيل Antidepressantsالفرحات أو كاسحات الهموم واألحزان  - ٣

  .Parnateالبارنيت  - النارديل

  - ، ومنها اللبويوم Anti Anxiety- Minor Tranquillzerاملطمئنات الصغرى - ٤

 .مربوباميت - الفاليوم

  :أدوية متفرقة منها - ٥

  .وذلك لعالج حاالت الهوس املتكرر Lithiumالليثيوم  - أ

  .من أجل عالج الحاالت السلوكية Stimulantsاألدوية املنشطة  - ب
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  ).١٩٨٤العظاموي، . (Stilboestrolاألدوية املخففة للطاقة الجنسية مثل  - جـ

  Occupational Therapyالعالج التأهييل : رابعاً 

تكوين مهارات لدى املرىض  يهدف هذا األسلوب من العالج إىل تأهيل املرض أو

والذين ما يكونوا يف الغالب إما عاجزين أو عاطلني عن العمل بسبب املرض، وهذا 

النشاط التأهييل يخصص له قسم يف كل مستشفى يسمى املشغل وقد كانت األعامل 

فيه مقترصة عىل املهن الخفيفة والبسيطة كالخياطة والتطريز والرسم عىل القامش 

 Occupationalعىل هذا القسم كوادر مؤهلة ومعالجون تأهيليون  ويرشف. وغريها

Therapists يقيض هؤالء معظم وقتهم مع املرىض لتطوير وتنمية املهارات لدى ،

املرىض، والتي بدورها تساعد املريض عىل استعادة ثقته بنفسه وبالحياة ككل إضافة إىل 

  .املجتمع مساهمتها يف عودة املريض بصورة فّعالة ومنتجة إىل

وكام ذكرنا تطور العالج التأهييل فلم يعد مقترصاً عىل التدريب ومتضية وقت 

الفراغ فمثالً أصبح تأهيل املرأة املريضة تأكيداً عىل دورها يف البيت وشؤون املطبخ 

ورشاء الحاجيات، كام أنها تعمل عىل تأهيل الرجل املريض للعمل إما داخل املستشفى 

واملمرضات النفسيات   املستشفى مع إرشاف املعالجني التأهيلينيأو بأماكن قريبة إىل

، العظاموي، ١٩٩٠الجادري، . (جنباً إىل جنب مع دعم ومتابعة الطبيب النفيس املعالج

١٩٨٤.(  

  :العالج بالجراحة: خامساً 

هذا النوع أو األسلوب من العالج ال يلجأ إليه إال يف حاالت نادرة جداً تم استخدامه 

ويف حالة عدم وجود فائدة من ) Monez 1939(رة عىل يد الجراح الربتغايل موينز ألول م

جميع األساليب األخرى إذ إن هذا األسلوب يشفي من األعراض املرضية وليس من األمراض، 

وهو يستخدم يف حاالت العدوان والهياج يف الفصامي حيث يتم قطع األلياف التي تصل بني 

 الثيالميوس مام يخفف من حدة الهالوس والهذيان، كام أنه ميكن الفص الجبهي يف املخ وبني

  اإلشارة هنا إىل استخدام هذا األسلوب يف عالج اكتئاب سن اليأس مع الحرص
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 - الزائد من أجل عدم إحداث تلف يف املخ، إضافة إىل عالج الوسواس القهري 

  .والقلق املزمن - والتوتر

  من هم فريق الطب النفيس ؟

واألساليب املختلفة من العالج البد وأن تتم تحت إرشاف فريق كامل  إن األنواع

  :متكامل للقيام بعمله عىل أكمل وجه وهؤالء هم

وهو الطبيب الذي حصل عىل شهادة وتخصص الطب يف مجال : الطبيب النفيس - ١

األمراض النفسية والعصبية، والطبيب النفيس يقوم بفحص املريض جسمياً 

، وهو الوحيد الذي يقوم بوصف الدواء للمرض والقيام وتشخيصه إكلينيكياً 

  .بعمل جلسات كهربائية للمرىض

يقوم األخصايئ النفيس مبشاركة الطبيب النفيس عملية التشخيص : األخصايئ النفيس - ٢

وذلك من خالل إجرائه وتطبيقه لالختبارات النفسية كام أنه يشارك يف فهم 

لعمل عىل عالجه نفسياً وذلك بعد حصوله حركات وديناميات املريض النفسية وا

  .عىل تدريب كاٍف بهذه األمور

ويتلخص دوره يف فهم الظروف االجتامعية للمريض والعمل : األخصايئ االجتامعي - ٣

عىل مساعدته يف الجانبني املادي واالجتامعي إضافة إىل تقديم العالج االجتامعي 

  .والبيئي املتعلق ببيئة املريض املحيطة

هي أكرث األعضاء من الفريق اقرتاباً من املريض بعد أن تكون قد  : ملمرضة النفسيةا - ٤

تلقت التدريب الخاص من أجل كيفية فهم ومعاملة املرىض النفسيني، وتقوم 

املمرضة بتنفيذ طلبات وأوامر الطبيب النفيس من حيث إعطاء العالج أو 

ظائف الحيوية من حيث مالحظة نفسية وسلوكات املريض أو مالحظة وقياس الو 

ضغط الدم والحرارة والنبض، والتي من خاللها يتم تعديل العالج من قبل 

  . الطبيب املعالج
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  الطرق الحديثة للعالج النفيس  

  :العالج عن طريق اللعب

يستخدم هذا األسلوب من العالج مع األطفال وهو من األساليب التي ال تعتمد 

االستجابات التلقائية والتعبريات التي يصدرها األطفال  عىل الكلامت وإمنا تعتمد عىل

من ذواتهم أثناء اللعب من خالل متابعة األطفال أثناء اللعب يتبني أنه يتعدى كونه 

بل أن األطفال يعربون من ذواتهم من خالله، فالطفل أثناء . تفريغ للطاقة الزائدة

تحدث الشخص الكبري عن مشكلة اللعب قد ميثل حالً ملشكلة يعاين منها متاماً كام ي

  .لديه، والعالج عن طريق اللعب يساعده يف إعادة تكيف الطفل ويف حل مشاكله

وهناك مجرة خاصة باللعب يتم إعدادها إعداداً خاصاً وتزويدها مبواد اللعب 

والتي تشبه إىل حد كبري األشياء الحقيقية، من حيث األثاث أو بيت اللعبة أو أثاث 

وذلك من أجل إمكانية حصول اللعب التعبريي  - حيوانات - سيارات - بنادق - كبري

)Expcessire Play.(  

ومن خالل هذا األسلوب من العالج فإن املعالجني النفسيني يستخدمون 

  .املامرسات العالجية املوجودة يف األساليب األخرى

من خالل املكعبات وأدوات  Releaeومن أشكال العالج باللعب عالج الراحة 

لرسم يعرب الطفل عن توتره، ويتخلص من التوتر بهذه الحالة، وهذا النوع من العالج ا

باللعب يعطي الطفل فرصة التعبري عن انفعاالته وخاصة العدوانية منها من خالل كرس 

الدمى أو رمي الصلصال أو متزيق الورق، وهذا النوع من الخراب والدمار الذي يقوم 

د ومسموح به، فالسامح للطفل بتدمري أشياء قيمة به الطفل تكون ضمن إطار محد

لديه أو ممنوعة عنه يزيد من شعوره بالذنب وبالتايل فإن العالج يصبح بال 

  ).١٩٩٤، العيسوي، ٢٠٠١، العزة، ١٩٩٠احمد،.(فائدة
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كام أن هناك أدواراً كثرية يؤديها اللعب مام دفع الكثري من العلامء إىل دراسة 

ن حيث املظاهر واألشكال سواء عند اإلنسان أو الحيوان مع اللعب واالهتامم به م

  .تفسري أعراضه ودوافعه

  :وهناك العديد من النظريات التي تفرس هذه الظاهرة منها

تنطلق هذه النظرية من االفرتاض القائل بأن اللعب تلخيص : "النظرية التلخيصية - ١

إىل املرور بنفس  للاميض وأن اإلنسان منذ ميالده وحتى اكتامل نضجه مييل

األدوار التطويرية التي مر بها تطور الحضارة البرشية منذ ظهور اإلنسان عىل 

  " .وجه البسيطة إىل اآلن

وتورندايك ) Henry Bet(وهرني بت ) Stanly Hall(وتعرب ستانيل هل 

)Thorndite ( من أصحاب هذه النظرية، ويذكر هؤالء بأن لعب اإلنسان والحيوان هو

غرائزهم الفطرية والتي يشرتكون فيها مع من سبقهم ولكن بصورة ال  تعبري عن

  .شعورية أي كأنه يقوم بتلخيص النشاط املايض

مفهوم اللعب برصاع البقاء، كام نادى به ) كارل روجرز(ربط "النظرية اإلعدادية  - ٢

كأساس لنظريته يف تفسري اللعب عىل أنه لون من ألوان النشاط ) داروين(

لذي يلجأ إليه اإلنسان والحيوان ليتدرب عىل مهارات الحياة أو مهارات الغريزي ا

  ).٤٠٨،  ٢٠٠١العزة،"(البقاء األساسية وليتقنها استعداداً للرصاع من أجل البقاء

حيث يرى هؤالء بأن ألعاب األطفال ما هي إال تقليد ملا يقوم به الكبار من 

مومة املرتبط بألعاب األطفال بالدمى أعامل وأدوار يف الحياة سواء تدبري البيت واأل 

  .والعرائس وغريه

إذ ترى هذه النظرية بأن اللعب هو وسيلة للتنفيس عن مشاعر : النظرية التنفسية - ٣

األطفال املكبوتة بحيث يعمل الطفل عىل تفريغ شحنات األمل عن طريق اللعب 

  .ودون أن يعرتض له أحد

والنظرية التحليلية والنظرية ) ت سبنرسهريبر (إضافة إىل نظرية الطاقة الفائضية 

  ). جان بياجيه(التفاعلية 
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  :ل األدوارثيمت

لعب أو متثيل الدور من حيث املنهجية هو أقل من السيكودراما ولكن التمثيل هو     

  :نتيجة للسيكودراما، ويكون هذا ضمن أربعة مواقف متنوعة ومختلفة األهداف وهي

اقف تعمل عىل إعداد وتأهيل املرىض من أجل مواجهة هذه املو : املواقف الواقعية - ١

املواقف املختلفة واملتنوعة والتي سيعرضون لها بعد خروجهم من املستشفى بعد 

أن يكون هؤالء قضوا وقتاً طويالً يف املستشفى فإنهم سيواجهون مشاكل بعد ذلك 

  .منها عىل سبيل املثال يف حالة تقدميهم للعمل يف بعض الوظائف

واملصممة خصيصاً من أجل تشجيع روح الجامعة ومن أجل : واقف التشجيعيةامل - ٢

التوحد والتقمص وليك يفهم املرىض شخصياتهم بشكل أفضل، وقد ميثل هذا من 

خالل العالقة التي تكون بني املمرضني وبني املرىض أو نزالء املستشفى ويكون نتيجة 

نني إضافة إىل طبيعة العالقة ذلك االلتزام بقوانني املستشفى وعدم خرق القوا

  .الودية واملعاملة الحسنة

املواقف املخصصة من أجل التخلص من االنفعاالت املكبوتة واملحبوسة، كان يظهر  - ٣

مشهد متثييل للمريض ويعرب فيه عام يرغب أن يقوله للطبيب عندما رفض طلبه 

شخص آخر بالخروج يف اإلجازة، أو أن يعيد متثيل موقف غري سعيد حدث مع 

  .كزوجته مثالً

أو إعادة التعليم االنفعايل قد تظهر هذه من خالل : املواقف الخاصة بحل الرصاعات - ٤

متثيل املريض لشخصية ابن يتعرض للحامية الزائدة من قبل أمه األرملة والتي يظهر 

من خالل سلوكها معه رغبتها يف متلكه لشدة حرصها عليه، كأن يخربها برغبته برتك 

  .ت والحصول عىل عمل والزواجالبي

من خالل مثل هذه املواقف فإن املريض يستبرص الدوافع واملشاكل الخاصة به 

. والخاصة باآلخرين، ويكون النتيجة لذلك تنمية العالقات الشخصية األكرث إيجابية

  ).٢٠٠١، العزة، ١٩٩٤العيسوي، (
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  :السيكودراما

عىل يد الطبيب النفيس الروماين لقد ظهر هذا األسلوب من العالج أول ما ظهر 

حيث بدأ باستخدام هذا األسلوب يف فينا ومن ثم ) J.L.Marino(األمرييك مورينو 

  .م١٩٢٥أمريكا عام 

يف هذا األسلوب يتم تشجيع املسرتشد عىل أن يقوم بتمثيل قصة أو حدث أو 

ل املعالج، موقف وهذا املوقف أو القصة يتم اقرتاحها من قبل املسرتشد نفسه أو من قب

إن املوقف العالجي ليك يتم إذا فاته البد من تواجد كاتب السيكودراما إضافة إىل 

الجامعة العالجية، هذان العنرصان وهام ميثالن الجامعة والبطل، أضف إليهام وجود 

مشكلة، تعد هذه مجتمعة هي ركائز العملية العالجية، ويف أثناء عملية التمثيل فإن 

لكشف عن رصاعاته وانفعاالته وعن عنارص شخصيته، السيكودراما هنا املسرتشد يبدأ با

تلعب دوراً يف عملية التطهري، حيث إن املسرتشد يعرب عام لديه من الشعور بالغرية 

والذنب، كام أن السيكودراما أيضاً لها أهمية يف مساعدة املسرتشد عىل التلقائية وهي 

موقف قديم بحيث يتسنى لـه فهم هذا تظهر عندما يقوم املسرتشد بإعادة متثيل 

املوقف بصورة أفضل كام أنه يتعلم مواجهة املواقف أيضاً، كل هذا يساعد املسرتشد يف 

  .التنفيس عن االنفعاالت املكبوتة وتحريره منها

هي عبارة عن منهج ملساعدة املسرتشد للتطهري النفيس عن "إذاً السيكودراما 

 خشبة املرسح، وتصمم فيها األدوار بحيث تكشف طريق متثيله أدواراً مختلفة عىل

  ".معاين هامة يف بعض العالقات االجتامعية عند املسرتشد

يعرف السيكودراما عىل أنها من أشكال العالج ) Star, 1977(كام أن ستار 

النفيس تساعد املسرتشد عىل حل مشكالته من خالل عملية التمثيل ومن خالل 

فيعرفها عىل أنها أسلوب من أساليب العالج ) ١٩٨٠(زهران أما حامد / مساعدة املوجه

النفيس الجامعي والذي يقوم عىل أساس نشاطات املسرتشدين من خالل املرسح وما 

  .يرتبط به من التنفيس االنفعايل وما يرتتب عليه من استبصار الفرد ووعيه لذاته
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  :ج الجامعي منهاالسيكودراما عدد من الطرق والفنيات التي تستخدم يف العال يف 

وهو أسلوب يقوم فيه شخصان يتبادالن األدوار، أي أن كل منهام يقوم : عكس الدور - أ

مقام اآلخر وهذا األسلوب يساعد بطل الرواية عىل فهم نفسه ورؤيتها من خالل 

  .اآلخرين، إضافة إىل فنية لعب الدور املرتبط بشخص آخر

سرتشد أن يتكلم بصوت عال أثناء امليش وهنا يطلب املوجه من امل: مناجاة النفس - ب

وذلك من أجل التعبري عن أفكاره وميوله وعام يفكر فيه يف تلك اللحظة وعرض 

  .ذلك عىل الجمهور أي تقديم املعلومات لهم

  :أما من حيث مميزات هذا األسلوب كونه يستخدم يف العالج الجامعي فهي

  .سهل التطبيق وميكن التوسع يف استخدامه - ١

يستخدم يف عالج العديد من االضطرابات ويناسب معظم املستويات الثقافية  - ٢

  .والتعليمية

يشجع أعضاء الجامعة عىل املشاركة وعىل مواجهة املشكالت ومحاولة إيجاد الحلول  - ٣

  .املناسبة لها

  :أما استخدامات السيكودراما فيمكن تقسيمها إىل ثالثة

يس الفردي والجامعي فهي عىل املستوى الفردي كونها وسيلة من وسائل العالج النف - ١

تساعد املريض عىل التخلص من حالة العزلة التي  قد يعاين منها، والتعرف عىل 

هويته، أما عىل املستوى الجامعي فهي وسيلة لخفض التوتر ال سيام بني الجامعات 

  .الطبقية والجنسية واالجتامعية املختلفة عن بعضها البعض وتخفيف التعصب

السيكودراما توضح معوقات العملية التعليمية : وسيلة من وسائل الرتبية والتعليم - ٢

  .وتوضح الصعوبات التي قد  يواجهونها والتعرف عىل أسبابها
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السيكودراما تساعد عىل الراحة والتخفيف من حدة التعب : وسيلة للرتفيه والرتويج - ٣

  .واإلرهاق فهي مبثابة طريقة من طرق االسرتخاء

أي يف النهاية فإن السيكودراما ميكن القول بأنها أسلوب عالج حقيقي واقعي 

يعمل عىل مساعدة املسرتشد عىل الوعي مبا يعاين من مشكالت والعمل عىل مساعدة 

وتعديل نفسه من خالل التعرف عىل جذور املرض فهي حل ملعظم الرصاعات اإلنسانية 

، حامد، ١٩٩٤، العيسوي، ١٩٩٩ليامن، ، س٢٠٠١العزة، (وما يرتبط بها من مشكالت 

١٩٩١.(  

  Group therapy: العالج الجامعي

هو عبارة عن مناقشة جامعية أو مناشط جامعية أخرى لها قيمة عالجية يشرتك 

أسلوب من العالج "فيها أكرث من مريض يف وقت واحد ويعرفه جيمس دوديفر بأنه 

  ".ث يف السيسودراما والسيكودراماالجامعي أو التجمعي ملجموعة من األفراد كام يحد

فيعرفه عن طريق وصف طبيعة الجامعة نفسها فيقول إن  أي ) أنجلس(أما 

جامعة يتوحد الفرد وإياها أو يقارن الفرد نفسه فيها، ويتقمص الجامعة لدرجة أنه 

يتبنى معايريها واتجاهاتها وأمناط سلوكها كام لو كانت معايريه هو فتصبح هذه 

جامعة املرجعية حيث يرى نفسه منتمياً إليها، وليس من الرضوري أن الجامعة هي 

تكون هذه العضوية عضوية حقيقية حيث ميكن أن يوجد لشخص واحد أكرث من 

  " .جامعة

فالعالج الجامعي وهو األسلوب العالجي الذي يتم ضمن مجموعة من املرىض 

وب من العالج إضافة إىل معهم معالج متدرب عىل هذا األسل) ١٥- ٣(يرتاوح عددها بني 

مساعدة معالج فهي مبثابة أرسة صغرية، ويقوم هؤالء بتسهيل عملية التفاعل بني أعضاء 

املجموعة، إضافة إىل مساعدة كل عضو من أعضاء املجموعة يف إحداث تغيري يف 

  .شخصيته وذلك من خالل فهم ديناميات التفاعل

الء متجانسني من حيث ؤ يكون ه أناملجموعة فال به  أعضاءعملية اختيار  أما

   ،العقيل ال يوضع مع املصابني باصفمريض الع ،االضطراب النفيس الذي يعانون منه
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لديهم  املكبوتةعىل التخلص من املخاوف  األفرادالعالج الجامعي يساعد و 

، الثانيةكرث خالل الحرب العاملية أاالهتامم بالعالج الجامعي فقد برز  أماوتحقيق الذات 

، األطباءظروف الحرب تزيد عدد املرىض يف الوقت الذي مل يكن فيه عدد كاف من  إذن

العالج الجامعي ملا  أهميةبعد ذلك ثبتت  ٠وقد كان يتم عالج الرضر من خالل الجامعة

ومالحظة وسامع مشاكلهم  الجامعةبه من األخذ والعطاء ، فمن خالل وجود الفرد يف 

نه ليس أ و  ٠اس الذين يعانون مام يعاين هو منه فانه يشعر أن هناك العديد من الن

هذه الجامعة ، ويتوحد معهم وبذلك  أعضاءمن اً جعله عضو  إىل إضافةالوحيد يف ذلك 

   ٠فانه يشارك مع الجامعة ويتخلص مام لديه من الشعور بالعزلة

  :والعالج الجامعي عدة أنواع منها

مع األطفال من حيث األلعاب  ـ العالج الجامعي عن طريق اللعب ويظهر استخدامه١

،الرسم،األنشطة اإلبداعية مام يساعد األطفال عىل التحرر من انفعاالتهم وإعادة 

  .التعلم االنفعايل 

ات ومناقشات رسمية يلقيها املعالج رض يتميز بوجود محا: ـ العالج الجامعي التعليمي ٢

ال يستخدم كثرياً هذا األسلوب فأنه  ضعفأو الطبيب النفيس أو العقيل ، ولكن ل

  .يف الوقت الحارض 

وهذا يتضمن مناقشات جامعية يشارك فيها كل عضو من : ـ العالج الجامعي باملقابلة ٣

قد يستخدم الطبيب فيها إحدى مهارات العالج الفردي  إذاملجموعة ،  أعضاء

 أمااملجموعة ،  أعضاءالذي يناسب  األسلوب األطباءكالتفسري والتحويل ، ويختار 

  .شهراً ) ١٢ - ٥(دة هذا النوع من العالج فهي بني م

واإلصغاء ملا  املالحظةلج النفيس يف العالج الجامعي فهو امن حيث دور املعأما *  

 أعضائهاتفسري ما يطرأ عىل  إىل إضافةيصدر عن الجامعة من مناقشات 

ول أو املقاومة ، أو املي النفسيةأثناء املناقشات من استخدام وسائل الدفاع 

 أو اً مسيطر  اً بناء أو هدام األعضاءكان سلوك هؤالء  إذاوفيام  ٠العدوانية 

  ن املعالج يطرح هذه إمسيطر عليه، بعد ذلك فغري 
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م املعالج اهتام إىل إضافةالتفسريات عىل أعضاء الجامعة ليعرف كل منهم رصاعاته 

   ٠الجامعة  ألعضاءبالتفاعل االنفعايل والجنيس 

حالة من االستقرار والتوازن االنفعايل  إىلجامعي هو الوصول بالفرد هدف العالج ال*  

يف  املريضمن حيث بقاء  أما ٠بعد أن يتخلص من االنفعاالت واملشاعر املكبوته

 أيضاً الجامعة العالجية فذلك يتوقف عىل شفائه، كام أن وجود املعالج يتوقف 

الطبيعي أن نرى أكرث  نه منإيض الذي يرشف عىل عالجه ولذلك فرعىل حالة امل

مجاالت العالج الجامعي  أما .أو معالج يرتدد عىل الجامعة العالجية أخصايئمن 

  :فهي واسعة ومتعددة ومنها 

املستشفيات العقلية والنفسية ـ العيادات الخارجية ـ املالجئ ـ القوات املسلحة  

اإلنتاج مع النزالء من أجل رفع الروح املعنوية أو تدريب الضباط يف املصانع لزيادة 

والحراس من أجل التوجيه الرتبوي واملهني ، املشاكل السلوكية لدى الطالب ، التعلم 

  . العالجي كالقراءة والكتابة ، الزواج ، األطفال

  :  وميكن االستفادة منه يف شفاء جامعات من املرض منهم 

  .املرض العقيل  - ١

  .مدمنو املخدرات والكحول  - ٢

   .الجانحوناملجرمون و  - ٣

  .املراهقون ، الشيوخ ، الكبار  - ٤

   .األرامل ، املطلقات - ٥

  .مرض السمنة - ٦

  : هذه الجامعة يتوقف عىل  أعضاء أو أفرادوتحديد 

ه ضعيف الجامعة العالجية والعمل من أجل تحسني و  اً رغبة املريض يف أن يكون عضو  - ١

.  

وسط من حيث التجانس دون يجب أن يأخذ حد ال )املرىض(املسرتشدين اختيار  - ٢

  الجامعة من حيث  أعضاءمبالغة يف ذلك فمثالً رضورة عدم اختالف 
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السن، الذكاء ، وحدة املرض ، كذلك عدم وجود أنواع من مرىض الذهان مع مرىض 

  . العصاب مثالً 

  :للعالج الجامعي وهي  أساليب ةوهناك ثالث

  :العالج املوجه باملحارضة - ١

مية رس ما بصورة إات الطويلة أو القصرية ويكون ذلك رض وهو سلسلة من املحا

والقصص الفكاهية أو الجادة أو مادة نفسية  الحكاياغري رسمية ، فقد يعرض بعض  أو

ويكون فيها جذب النتباه املريض ، ومن خالل املحارضة فانه يتم توجيه  ةإكلينيكيأو 

ىل منو الشخصية وبيان اثر الوضع البيئي والعقيل الخاص به، املساعدة ع إىلاملريض 

،  باألمان إشعارهللمستقبل من خالل  إعدادهواملدرسة يف ذلك، محاولة  واألرسةالطفولة 

  .توضيح فرص العمل والتعليم ووسائل العالج املتاحة له يف بيئتهو 

  :تحليل معاين الكلامت  - ٢

يس ذلك وهنا يستخدم طريقة تحليل معاين الكلامت بدال من عملية التحليل النف

السلوكية واالنفعالية بالتفكري واالتصال اللغوي من خالل  األمناطبعض العلامء ربط  أن

ميكن مساعدة ذوي هذه الصعوبات السلوكية واالنفعالية وهذه تشمل . تحليل املعاين 

 :  

 بأحالمد فيام يتعلق فر رغبات ال إلشباع وظائف اللغة توصيل املشاعر واالنفعاالت

   .اليقظة

  :عالج عن طريق التدريب عىل التفكري واتخاذ القراراتال - ٣

من خالل تدريب املرض عىل التفكري يف حل ومواجهة مشكالتهم واتخاذ القرارات 

الحديث سلوكه بناء عىل  –اإلدراك :املتعلقة بهم مع رضورة االهتامم باملرض من حيث

 إذنتيجة لسلوكه  من خالل ما حصل عليه من تغذية راجعة أوما اتخذه من قرارات ، 

ا يكون الرتكيز عىل خربات هن ومن ،يتحمل مسؤولية نفسه وسلوكه أند لفر نه البد لإ 

  :وهناك مميزات للعالج الجامعي منها  .املريض الشخصية 
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  .كرث من مريض يف جلسة واحدة أمعالج لل أنذلك  ،الحفاظ عىل الوقت - ١

املجموعة ،  أعضاءعل بني وجود الجامعة يساعد عىل وجود خربات االتصال والتفا  - ٢

كرث من أالجامعي  األسلوببون لهذا يالذين يستج األفرادهناك بعض  إن إذ

  .الفردي

  :العالج الديني

 .رشاد وعالج وتربية وتعليمإو  هتوجب أسلوب بأنهيعرف العالج النفيس الديني 

 .)١(قيةواألخال الروحية واملبادئ ويقوم عىل معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه والقيم 

فق عىل قسمتها واالت األخرى يف األساليبن عالعالج الديني تختلف  أساليبلعل 

أخالقية،  ،دينية أسسعىل  الدينية تقوم  األساليبالعالج الدينوية وذلك كون  بأساليب

  .الغفران والعواطف الدينية، التفكري ، منها التوبة ، روحيه

دى بعض علامء النفس توضح ل الحديثةيد من االتجاهات دوقد ظهرت الع

 األمراضالدين ودوره يف الصحة النفسية وما يلعبه من دور هام يف عالج  أهمية

بالطاقة التي  اإلنسانباهلل متد  اإلميانباهلل سبحانه وتعاىل وقوة  اإلميانن أ النفسية ذلك ب

له يف تحمل ما يواجهه من متاعب ومشاكل واضطرابات نفسية قد يتعرض ه تكون مع

  .يف الوقت الحارض  اإلنسانها ل

يد دتكون ناتجة عن رصاع بني الع اإلنسانالتي تعيب  تاالضطرابالعل معظم 

ولكن يف  )يدوفر (  عندرائز ، فقد تكون رصاع الغ اإلنسانمن املواقف التي تواجه 

الشيطان  إغواءبني النور والظالم وبني  أورصاع بني الخري والرش  فإنهاالعالج الديني 

العالجية الدينية والتي تقوم عىل ذكر هللا سبحانه وتعاىل  األساليباك العديد من وهن

 األساليبلهذه  اإلنساناتباع  أناالستغفار ، ذلك  –الدعاء  –العبادة  –قراءة القران ك

تساعده عىل الشعور بالراحة والهدوء النفيس وتساعده  - سبحانه وتعاىل- هللا  إىلوتقربه 

  .ي يعاين منه ذقلق الال اعىل تخفيض هذ

                                                 
، )أثـر الـدعاء كأسـلوب إرشـادي(موىس، رشاد عيل عبدالعزيز، ومحمود محمد يوسف محمـد، العـالج الـديني لألمـراض النفسـية، ) ١(

  .٢٠٠٠القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنرش، 
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تعلم للفرد فيام يكون قد تعلمه من  إعادةوالعالج الديني هو مبثابة عملية 

 إىلالعالج الديني  ىويسع. الحياة  أو اآلخرين أوئة سواء عن نفسه طوعادات خا أفكار

 اإلنسانحالة نفسية متكاملة بحيث يكون هناك توافق بني سلوك  إىلالوصول بالفرد 

  .التوافق والصحة النفسية  إىلدات الدينية وبالتايل الوصول وبني املعتق

لعبادة هللا وذكره يشعر بالقرب من هللا سبحانه  اإلنسانومة اولعل استمرار ومد

لك أ وإذا س" :وتعاىل مام يجعله يشعر بالثقة والقوة والطأمنينة والسعادة قال تعاىل

  .)١("نين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاأ عبادي عني ف

 إىلجل العودة أ اعدة املسرتشد من سأما هدف العالج الديني فهو يعمل عىل م

الدين الصحيح واتباع طريقه وااللتزام بتعاليم الدين من حيث االلتزام بالعقيدة 

  .والرشيعة اإلسالمية 

فالعالج الديني يسعى بالفرد إىل الوصول إىل حالة الوعي بواجباته الدينية من 

الدفاع عن و ومنها الخالفة باألرض .املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه حيث العبادات و 

عن ابن عمر "تجاه مجتمعه  مسؤوليته و– نفسه وعن وطنه وأمته من خالل الجهاد 

كلكم راع وكلكم ": يقول  - صىل هللا عليه وسلم- ريض هللا عنهام قال سمعت رسول هللا 

ه والرجل راع يف أهله ومسؤول عن واألمام راع ومسؤول عن رعيت.  "مسؤول عن رعيته

رعيته ، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع يف مال سيده 

  .متفق عليه. "، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رعيتهومسؤول عن 

العالج الديني فقد وردت الكثري من األحاديث النبوية الرشيفة التي  أسلوبأما 

إلرشاد والعالج الديني من خالل الرجوع إليها وتفسريها ، ويف العالج توضح عملية ا

يات اإلرشادية العالجية النفسية والسلوكية نلعدد من الف استخداماً الديني فإن هناك 

  :والدينية منها 

                                                 
  .١٨٦ية سورة البقرة، آ )  ١(



  

٣١٨ 
  

  

  .العالقة بني املرشد واملسرتشد - ١

  .الثواب والعقاب - ٢

  .هاالفرد بالخطيئة التي ارتكب واعرتافالتسامح والتوبة  - ٣

  .أصابهالدعاء وذكر هللا الدائم والصرب عىل ما  - ٤

  .املكافأة والتعزيز  - ٥

  .صاربالتعلم واالست - ٦

  .واألحاديث النبويةقراءة القرآن  - ٧

  .قوة اإلرادة إىل جانب القيم والعادات واالتجاهات الجديدة - ٨

ملساعدة األفراد  استخدامهاعد العالج الديني من أفضل األساليب التي تم يهذا و

  :جهة مشكالتهم وتحقيق ذواتهم وذلك بسبب اعىل مو 

هذا األسلوب الديني عىل تعاليم األديان الساموية وليس عىل النظريات  اعتامد - ١

  .البرشية

 –جسمية  –عقلية  –نفسية  –ية صشمول هذه األساليب لكل جوانب الشخ - ٢

  .الخ …دينية

الفرد  ميكن النظر  إليه عىل أنه إرشاد سلويك بحيث يعمد إىل إعادة تعلم - ٣

  .وكيات جديدةللس

  .تعلم أساليب جديدة تساعد عىل ضبط الذات وتحقيق التوافق والصحة النفسية - ٤

من ميزات هذا األسلوب أنه واقعي يقبله الفرد بسبب مناسبته للطبيعة اإلنسانية  - ٥

  ).١٩٩٤الشناوي، محمد محروس، ( .اإلنساينوالعقل 

ذكار واألدعية إضافة إىل القيام أيضاً عىل األ  اعتمدالربنامج العالجي  أما عن 

صىل - بالعبادات وما يصاحبها من ذكر هللا وتالوة القرآن واالستغفار والصالة عىل النبي 

  .نسان إىل األمان والسالم النفيس والجسميإل من أجل الوصول با - هللا عليه وسلم



  

٣١٩ 
  

ديث النبوية الرشيفة التي وضعها عليه اأضف إىل ذلك أهمية الدعاء ، واألح

الصالة والسالم لجميع الظروف واملواقف من الطعام والرشاب والنوم والخروج من 

اإلنسان يف حياته ، وأهمية هذه األحاديث واألدعية والتزام اإلنسان  يريدهاملنزل وكل ما 

بها إذ أن بالدعاء واملناجاة هلل سبحانه وتعاىل وطلب منفعة وحاجة فدعاء اإلنسان يدل 

  .عىل حاجته

ن يلتزم ببعض األمور تجاه ما يصدر عن أ رشد يف العالج الديني فإنه ال بد و أما امل

  :اعرتافاتاملسرتشد من 

  .وآثامهتقبل املرشد العرتافات املسرتشد عن ذنوبه  - ١

  .اً حيادي االعرتافاتأن يكون موقف املرشد إزاء هذه  - ٢

  .أن ال تكون أحكام املرشد تحمل اإلدانة للمسرتشد - ٣

ثام آل سرتشد بأنه حرض إىل اإلرشاد من أجل أن يعاقب عىل اأن ال يشعر املرشد امل - ٤

  .التي قام بها وارتكبها

  .وتشجيعه من أجل أن يتقبل ذاته  آثامهمساعدة املسرتشد عىل أن يتقبل  - ٥

ال يكفي وإمنا التوبة كخطوة هامة يف  االعرتافتوجيه املسرتشد إىل التوبة فإن  - ٦

ذاته وتقبلها ومساعدة الفرد عىل  رتاماحالعالج ، فإن التوبة تساعد الفرد عىل 

  .التخلص من مشاعر الذنب والخوف

تقبل  – واإلنتاجالعمل  –والقيم منها الصمود  االتجاهاتتكوين مجموعة من  - ٧

التضحية  –ضبط الذات  –تحمل املسؤولية  –تبني أهداف واقعية  –اآلخرين 

  .السعادة –وخدمة اآلخرين 

  .يتوجيه املسرتشد إىل الفحص الطب - ٨

  PSYchosomatic Disorders:النفسية الجسمية وعالجها  االضطرابات

تطلق هذه التسمية عىل األمراض العضوية التي يؤدي العامل النفيس دوراً ((

مهامً يف حدوثها ولكنه ال ينبغي دور العوامل املسببة األخرى ومن أمثلة ذلك الربو 

رش وفرط ضغط الدم األسايس ع يثنإل التهاب القولون التقرحي وقرحة ا –القصبي 

  وبعض األمراض الجلدية وفرط  اإلكليليةراض رشايني القلب أمو 



  

٣٢٠ 
  

والشقيقة ) التهاب املفاصل الروماتيزمي ( الدرقية والتهاب املفصل الريثاين 

  . )١(وأمراض عضوية أخرى) الصداع النصفي (

 اتاضطرابتلك األمراض الجسمية الناتجة عن ( كذلك ميكن تعريفها بأنها 

انفعالية ممتدة أو منط معني يف الشخصية التي تؤدي بدورها إىل تلف أو خلل يف 

وظيفة عضو من أعضاء الجسم ، حيث تتأثر صحة اإلنسان النفسية بدرجة كبرية من 

بأبعادها  اإلنسانيةصحته الجسمية ألن الناحتني تتكامالن يف كل واحد هو الشخصية 

  .)٢(ومكوناتها املختلفة

مراض تزداد يوماً بعد يوم وبشكل رسيع وال سيام يف املجتمعات التي إن هذه األ 

واالجتامعية وما ينتج عنها ويرافقها  الت والتغريات الرسيعة الحضاريةو تتعرض إىل التح

  .من ضغوط نفسية يتعرض لها األفراد

وجسمه فكل ما يؤثر يف  اإلنسانوهنا يجدر بنا اإلشارة إىل االرتباط بني نفس 

أي أن ما يظهر عىل الجسم ينعكس  ،نسان يظهر عىل جسمه والعكس صحيحنفس اإل 

عىل النفس ، ومصطلح األمراض النفسية يستخدم من قبل الطب النفيس والباطني ومن 

  .جميع اختصاصات الطب

ل بمن ق )سيكوسوماتيك(أما بالنسبة السم هذه االضطرابات أطلق عليها 

ام يتعلق باألرق وسيكوسومايت يعني فياستخدم وذلك عندما ) ١٨١٨   هيزوت(

  .البدن والنفس اضطراب

مرض بدين يلعب فيه العامل االجتامعي والنفيس دوراً : (املرض السيكوسومايت 

  )٣( )واستمرارهأساسيا يف نشأته 

الطب السيكوسومايت  وهو أحد فروع الطب التي تهتم بدراسة تأثري العوامل 

  املرض العضوي ، يؤكد الطب مرارواستاالجتامعية والنفسية يف نشأة 

                                                 
  .٩١، ص١٩٩٠الجادري، عبداملناف حسني، الطب النفيس للجميع، بغداد، دار الحرية للطباعة، )  ١(
، ١٩٩٩األردن، دار الكنـدي للنرشـ والتوزيـع،  –الداهري، صالح حسن والعبيدي، ناظم هاشم، الشخصـية والصـحة النفسـية، إربـد ) ٢(

  .١٠٦ص
  .١١٣، ص١٩٩١، ١، دار صفا للطباعة والنرش، طحامد، حلمي أحمد، مبادئ الطب النفيس)  ٣(
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السيكوسومايت الجانب اإلنساين للمرض ويتعامل مع جسم اإلنسان يف جوانبه  

  .البدين والنفيس واالجتامعي ،الثالثة

واألمراض بسبب خلل التوازن النفيس والجسمي والناتج  االضطراباتوتنتج هذه 

  .عن ضغوط ورصاعات الحياة التي يتعرض لها الفرد

  :ألمراض السيكوماتيةتشخيص ا

  - :ية وهي جسمهناك مجموعة من املظاهر التي متيز األمراض النفس

وجود مرض عضوي يف وظيفة من وظائف أعضاء الجسم مثل الجهاز الهضمي أو  - ١

  .القولون

  .وجود بعض العوامل االنفعالية التي تساعد عىل نشأة املرض العضوي - ٢

  .سكون والنشاط عملية سري املرض من حيث مروره بفرتات من ال - ٣

  .اً أما بالنسبة لعائالت املرض السيكوسوماتني فإن التاريخ العائيل لهم يكون إيجابي - ٤

  .يف شيوعها بني الذكور واإلناث اً أما شيوع هذه األمراض فإن هناك تفاوت - ٥

فبعد الشفاء من مرض معني قد  ،يةجسميف ظهور األمراض النفس اً إن هناك تناوب - ٦

  .يظهر مرض آخر

بعاد األمراض ا معرفة يف عملية تشخيص هذه األمراض فإنه ال بد من قبل البدء - ٧

  .ن وجدتإ النفسية 

  : األسباب

  :هناك عوامل تساهم يف االضطرابات النفسجسمية وهي 

  .ـ الشدة١

  .ـ مميزات الشخصية الخاصة ٢

  .ـ رسعة التأثر لدى بعض األجسام ٣

  تصنيف األمراض النفسجسمية.  
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  :مي وتشملأمراض الجهاز الهض: أ 

  .عرشي ثنإل قرحة املعدة وا - ١

  .التهاب القولون التقرحي والتهاب املعدة - ٢

  .اإلمساك واإلسهال املزمن - ٣

  .فقدان الشهية العصبي - ٤

  .عرس الهضم - ٥

وغريها من األمراض والتي يعاين فيها الناس  –التهاب البنكرياس والزائدة الدودية  - ٦

عندما يكون األفراد يف حالة أعراضها  فوتخف ،نتيجة االنفعاالت النفسية والتوتر

  .من الراحة والهدوء

  

  :أمراض الجهاز التنفيس وتشمل :ب 

  ).العصبي ( الربو الشعبي  - ١

  .التهاب األنف الوعايئ والحساسية األنفية - ٢

  .اإلصابة بالنزالت الربدية - ٣

  .حمى الكىل - ٤

وأيضاً هذه تظهر نتيجة للضغوط النفسية املرهقة التي قد يتعرض لها الفرد 

  .املصاب

  

  :ومنها) جهاز القلب  اضطرابات( أمراض الجهاز القلبي الوعايئ : ج

  .ضغط الدم األسايس - ١

  .ارتفاع وانخفاض ضغط الدم - ٢

  .الدموية واألوعيةالرشايني التاجية  انسداد - ٣

  .عصاب القلب - ٤

  .الصدرية ةالذبح - ٥
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  :الجلدية ومنها االضطرابات: د 

  .حب الشباب - ٢      .الحكة  - ١

  .اقط الشعرتس - ٤      .األكزميا - ٣

  .مرض الصدفية - ٦      .فرط التعرق - ٥

  ).األرتيكاريا( الرشي  - ٧

  

  :رمونات ومنهاو الغدد واله اضطرابات: هـ

  .سكر الدم - ٢    .مرض السكر - ١

  .التسمم الدرقي - ٤      .البدانة - ٣

  

  :االضطرابات الجنسية وتشمل: و

  .أو الربود الجنيس لدى الرجال ةالجنسي نةالع -  ١

  .امععرس الج  - ٢

  .الحيض اضطراب - ٣

  ).الذكري واألنثوي( العقم  - ٤

  .اإلجهاض املتكرر - ٥

  .الحمل الكاذب - ٦

  

  :الجهاز العضيل الهيكيل وتشمل اضطرابات: ز

      .آالم الظهر - ١

  ).التهاب املفاصل( الروماتيزم  - ٢

  .ور العضالتضم - ٣

  .)األسنان(عىل النواجذ العض  - ٥

  .الدوخة والدوار –الصداع  - ٦
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  :راج وتشمل اإلخ اضطرابات: ك 

  .يالالإرادالتبول  - ١

  .كرثة مرات التبول - ٢

  .التبول احتباس - ٣

  

  :سيكوسوماتية أخرى اضطرابات: ي 

  .التعرض للحوادث والكسور - ١

  ).الطفل العناوي( الطفل الذي ال ينمو  - ٢

  .اإلحساس باألمل - ٣

  .اضطراب النوم - ٤

  )١( .الحمل والوالدة اضطرابات - ٥

من النظر واالهتامم بالعوامل  فإنه ال بد االضطراباتأما من حيث عالج هذه 

النفسية والتي تعد من مسببات هذه األمراض وذلك عند وصف العالج من قبل 

  - :الطبيب النفيس بحيث يكون أسلوب العالج

  .العالج العضوي املناسب - ١

  .يس واالجتامعيفتطبيق أساليب العالج النفيس بعد عملية البحث الن - ٢

وسائل وأساليب العالج النفيس وذلك تبعاً وتشمل عملية العالج النفيس كام ذكرنا 

العالج السلويك والتحليل النفيس وغريها إضافة إىل ، لنوعية االضطراب النفيس ومنها 

  .العالج الطبي كام ذكرنا

                                                 
  ) .١٩٨٤(، العظاموي )١٩٩١(حامد ) ١(
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  : anxiety disordersاضطرابات القلق  

بوجود اضطراب أويل  Affictive Discovdersتتميز كل االضطرابات االنفعالية 

اج االنفعايل وقطباها األساسيان هام الحزن العميق واليأس يف حاالت االكتئاب، يف املز 

واالبتهاج املنعش البعيد عن االستبصار السوي يف حاالت الهوس، ويف حاالت االكتئاب 

النفيس العصايب نجد أن االضطراب االنفعايل أخف وطأة وأنه يؤدي إىل درجة غري 

  .)١(متوقعة من اإلعاقة النفسية

الخيط املشرتك الذي يربط كل هذه االضطرابات االنفعالية هو أنها تتجاوز الحد و 

السوي وتتخطى حدود التنوعات املعتادة يف الحاالت االنفعالية التي متثل جزءاً معتاداً 

والناحية املميزة الثانية للتغري االنفعايل املريض هو عدم . من الحياة العقلية السوية

لخارجية، فاملريض املكتئب ال ميكن طأمنينته بسهولة، وال ميكن استجابته للمؤثرات ا

رفع معنوياته إىل أية درجة ومثله يف ذلك املريض بالهوس تحت إلحاد الذي ال ميكننا أن 

  .نحد من سلوكه املريض عن طريق تعليقنا عىل هذا السلوك الشائن

  :القلق الطبيعي

من الشعور بالتوتر الداخيل أو يستعمل الناس كلمة القلق للتعبري يف حالة   

إن القلق .. الخوف أو التوجس، وحتامً عاىن كل إنسان من القلق ويعني معنى الكلمة

شعور طبيعي ومتوقع ومقبول تحت ظروف معينة مثل مواجهة املخاطر الجسدية 

هو أحد الوظائف الهامة "والقلق ... واملعنوية وشدائد الحياة التي يتعرض لها كل إنسان

ماغ حيث يعمل عىل تجنيد كل طاقات اإلنسان الجسدية والعقلية ملواجهة املوقف للد

املثري للقلق وذلك عن طريق رفع درجة التنبيه الذهني والعصبي وتنبيه إفراز الغدد 

؛ لذلك نرى أن القلق الطبيعي يساعد عىل التكيف ويشكل حافزاً عىل حل "لهرموناتها

  . املشاكل الحياتية ومواجهتها

  

                                                 
  .٢١، املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية، ص)١٩٩٦(ويليس، جيمس )  ١(
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يالحظ هذا القلق عند الكثري من األشخاص يف مناسبات عديدة فمثالً ميكن و

  :مالحظته لدى

  طالب الجامعة قبل االمتحان وخاصة عندما يكون استعداده لالمتحان غري

  .كاٍف 

 العاملني يف ميادين التجارة حني تلوح تباشري أزمة اقتصادية. 

 القائد قبل بدء املعركة. 

  الجديداألب وهو ينتظر املولود. 

 االبن وهو ينتظر رد فعل أبيه عىل نتيجة امتحاناته غري املرضية. 

الحالة نفسية تحدث يشعر الفرد بوجود خطر يهدده وهو : ويشري القلق إىل

  ).٢٠٠١ملحم، . (ينطوي عىل توتر انفعايل تصحبه اضطرابات فسيولوجية

  :القلق غري الطبيعي

أو العصايب، ويكون متجاوزاً يف رشكة أو وهو ما يطلق عليه أحياناً بالقلق املريض 

حّدته ما يقتضيه السبب، إن هذا النوع من القلق هو عكس القلق الطبيعي فهو 

يضعف القدرة عىل التكيف ويقلل من كفاءة الشخص املصاب، ألنه يصبح بحد ذاته 

. عنرصاً شاغالً للمريض عىل أي مواجهة فعالة، ومستنفذاً للطاقة النفسية والجسدية

  ).٢٠٠٠أبو حجلة، (

  :تعريف القلق

حالة نفسية تحدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده وهو "يشري القلق إىل 

وملا كان الخوف كذلك حالة " ينطوي عىل توتر انفعايل تصحبه اضطرابات فسيولوجية

نفسية توجد عند الفرد عندما يتهدده خطر ما، وكان ينطوي أيضاً عىل توتر انفعايل 

  .ات فسيولوجية فالبد إذن من التمييز بني الحالتنيواضطراب

حيث ميكن االختالف ما بني القلق والخوف من حيث مصدر التهديد وسوف 

  :يعرض املؤلف الفرق بني الخوف والقلق من خالل الجدول التايل
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  يبني الفرق بني الخوف والقلق) ١(جدول 

القلق الخوف  الرقم

تهديد محددمصدر ال مصدر التهديد غري واضح ١. 

ال يوجد فهم لعالقة مصدر التهديد 

 بالقلق

هناك فهم للعالقة ما بني مصدر

 التهديد والخوف

٢. 

 .٣ بالعادة يكون الخوف عرضياً  يكون القلق طويالً 

 .٤ محصور يف دائرة التوتر منترش

يثار بإشارات مصدر التوتر غري محددة بدايته ٥. 

يستمر ديديتالىش بزوال مصدر الته ٦. 

 .٧ جذوره مكشوفة غري محدد الجذور

 .٨ محصور بدائرة التهديد  ال يوجد حدود واضحة له

نوع من الطوارئ يزيد الحذر ٩. 

الجسد حساس ألي طارئ الجسد حساس للحذر ١٠. 

 .١١ نوع مربر نوع غري مربر

  )١٩٧٨زهران، ) (١٩٨١الرفاعي، ( 

  

  :مظاهر القلق

  :وهي) Keeble, 1997(هر كام وردت يف يظهر القلق يف ثالثة مظا

   cognitive Manifestation: مظاهر معرفية: أوالً

يأيت األفراد "حيث يتأثر تفكري ترتاوح بني أفكار حول قلق خفيف إىل درجة الهلع و 

الذين لديهم أفكار حادة معتقد أن موتهم وشيك أو أن انتهاء العامل أصبح وشيكاً أو الخوف 

  .)١("رة عىل وظائفه الجسدية أو العقليةمن فقدان السيط

   Behavior Manifastition: مظاهر سلوكية: ثانياً 

وتظهر هذه املظاهر يف أعامل الفرد وتأخذ أشكاالً تجنب املواقف املثرية للقلق،  

  فالطالب الذي لديه مخاوف من التحدث أمام جمهور من الناس

                                                 
  .٣٣، ص The Management of Anxiety، )١٩٩٧(كيبل، ديانا )  ١(
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د الذين لديهم قلق شديد تجنب الصف الذي سوف يقدم فيه العرض، واألفرا 

  .من األماكن العامة رمبا يبقون يف البيت

   Somatic Manifestation: مظاهر جسدية: ثالثاً 

وهي متثل تغرياً بردود الفعل البيولوجية والفسيولوجية والتي تتضمن ضيق  

  .تنفس، جفاف حلق، برود األطراف، ارتفاع ضغط الدم، إغامء، توتراً عضلياً، عرس الهضم

يف االضطرابات فالقلق ال يفقد الفرد اتصاله مع الواقع كام أنه ميارس األنشطة و 

اليومية املعتادة ويكون واعياً لعدم منطقية ترصفاته، ويف الحاالت الحادة فإن الفرد 

  .يقيض معظم وقته للتغلب عىل مخاوفه ولكن دون فائدة

اضطرابات  فئة وفيام ييل تصنيف) ١١(اضطرابات القلق إىل  DSMويصنف 

  :)١(القلق حسب هذا التصنيف

  .Panic Disorder) الفزع(اضطرابات الهلع  - ١

 Agraphobia With Panicاضطرابات هلع مع خوف من األماكن الفسيحة  - ٢

Disorder.  

  .Specific Phobiaمخاوف محددة  - ٣

  .Social Phobiaاملخاوف االجتامعية املرضية  - ٤

  .Obsessive- Compulsive Disorder الوساوس واألفعال القهرية - ٥

  .Post Traumatic Disorderاضطرابات ما بعد الصدمة  - ٦

  .Acute Stress Disorderالحادة ) الضغوط(اضطرابات القلق  - ٧

  .Generalized Anxiety Disorder) املعمم(القلق العامة  - ٨

 Anxity Disorder Due To General(القلق الناتج عن وجود حاالت صحية  - ٩

Medical Condition.(  

 Substance- Induced Anxiety(القلق الناتج من استخدام املواد املخدرة - ١٠

Disorder.(  

                                                 
)١  (Morrison, J (1995)٢٤٦، ص.  
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 Anxiety Disorder Not Otherwiseقلق غري مشمول بالفئات األخرى  - ١١

Specified)      .Morrison,J. 1995(  

  :النظريات التي تفرس القلق

نظر العلامء والباحثني عن القلق فالعلامء والباحثون سيتعرض املؤلف إىل وجهة 

  :ينظرون للقلق ويفرسونه بآراء مختلفة منها

  :النظرية السلوكية - أ

وفقاً لهذه النظرية فإن القلق مكتسب وخالل عملية التعلم وبشكل أكرث تحديداً 

  .من خالل االشرتاطات

و الخوف هام مكتسبان ويشري االتجاه السلويك يف تفسري القلق عىل أن القلق أ 

من خالل االشرتاطات أو العمليات التعليمية األخرى وهذا الخوف املكتسب يولد 

السلوك الهرويب أو التجنبي وبالتايل يعترب هذان السلوكان سلوك ناجحني ألنه يكتسب 

  .التعزيز من خالل خفض مستوى القلق أو الخوف

ث صادقة أو سلسلة من أن استجابة القلق هي نتيجة أحدا" إيزنك"يعترب 

الصعوبات املتتالية تشمل عىل رد فعل عصبي ال إرادي، عىل افرتاض بأن املثريات 

العصبية السابقة تصبح متصلة من خالل ردود أفعال مرتبطة بالقلق تأخذ خصائص 

الدافعية من خالل محاوالت خفض التوتر والقلق املتمثلة بالهروب والتجنب وأن 

 Oltmanns, T. And. (ـذي يتبـع خفض القلق سوف يصبح قوياً الهــروب والتجنب ال

Emery, R, 1998.(  

  :النظرية املعرفية - ب

حسب هذه النظرية فإن االضطراب االنفعايل هو خربة ناتجة بالطريقة التي 

تفرس بها األحداث التي يتعرض لها الفرد، فهذه األحداث رمبا متس نقاطاً محددة غري 

  .رات املرتبطة باملخاوف الحقاً محصنة لتستخرج التصو 

إن األنواع املحددة من االنفعاالت تعتمد عىل التفسري املحدد ملحتوى الحدث 

وبشكل فّعال، فإن هذا يعني ) املزاج الشخيص، وقت حدوثه، خربات الشخص السابقة(

  أن الحدث نفسه سوف يثري عواطف وانفعاالت مختلفة لدى األفراد 
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أبو (اطف مختلفة لدى الفرد نفسه ضمن مواقف مختلفة املختلفني أو أحياناً عو 

  ).٢٠٠٠حجلة، 

  :النظرية البيولوجية -جـ

تركزت البحوث يف مجال تحديد األسباب البيولوجية التي تسهم يف القلق يف 

  :اتجاهني هام

  .اختبارات املقاومة البيولوجية - 

  .األسباب الجينية - 

بات الهلع قام الباحثون بتصميم لتحديد هل هناك أفراد لديهم ميل فطري لنو

ملح الصوديوم : اختبارات للمقاومة البيولوجية، حيث يقدم الباحث عامًال بيولوجياً مثل

لألفراد الذين يعانون من نوبات الهلع وآخرون ال يعانون من نوبات هلع، واالفرتاض 

ينتج لديهم هنا بأن األفراد الذين لديهم الحساسية البيولوجية ألمالح الصوديوم سوف 

  .مشاعر الرهبة والهلع

الدراسات الجينية تعتمد عىل النسبة املئوية لألفراد الذين لهم أقارب يشاركونه 

  .بنفس املرض

تفرس النظرية البيولوجية اضطرابات الوساوس واألفعال القهرية بناًء عىل بيانات "

  ).Simons, et. 1994() ١("من تخطيط الدماغ واالضطرابات البيوكيامئية

  :النظرية التحليلية - د

القلق بأنه نتيجة للتغري الذي يطرأ عىل  الهياج الناجم عن ) فرويد(يفرس 

االندفاعات الجنسية عندما ال يوجد مخرج طبيعي لها وربط فرويد القلق مبرحلة 

" الهو"و" اآلنا"ويرى فرويد أن القلق هو نتيجة لكبت انطالق رصاع قائم بني . الطفولة

  .فرويد الفكرة القائلة بأن القلق مصدر للكبت وليس نتيجة له وبذلك قلب

  

                                                 
  .٣٦٣، ص)١٩٩٢(سيمونز وآخرون )  ١(
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أشار فرويد إىل أن القلق عالقة خطر تعرب عن عدم الرضا أو االنزعاج وأن "وقد 
  )١(.القلق املوضوعي والقلق العصايب: له نوعني مخريين هام

يظهر من هذه النظريات األربع التي تطرقنا لها أن البحث يف أصل القلق و
صادره األوىل يقود يف األعامق إىل تربة يسهل فيها االختالف بسبب تنوع العوامل وم

  .التي تنطوي عليها
فالقلق رد فعل يظهر عند الشخص حني يشعر الشخص نفسه بوجود خطر 

  .يتهدده يف مكونات شخصيته
  :أسباب القلق

  :تتعدد أسباب القلق ومن أهمها

 تتداخل العوامل الوراثية والعوامل  االستعداد الورايث يف بعض الحاالت، وقد
  .البيئية

  االستعداد النفيس، الشعور بالتهديد الداخيل أو الخارجي الذي تفرضه بعض
الظروف، والتوتر النفيس الشديد واألزمات واملتاعب والصدمات النفسية، 

 .والشعور بالذنب والخوف من العقاب وتوقعه

 نية املتغرية واضطراب الجو االرسي مواقف الحياة الضاغطة ومطالب الحياة املد
 .وتفكك األرسة، والوالدان العصابيان أو املنفصالن

  مشكالت الطفولة واملراهقة والشيخوخة، ومشكالت الحارض التي تنشط
القسوة والتسلط : ذكريات املايض والطرق الخاطئة يف تنشئة األطفال مثل

 ...والحامية الزائدة والحرمان

 والخربات ) اقتصادياً أو عاطفياً أو تربوياً (ربات الحادة التعرض للحوادث والخ
الجنسية الصادقة خاصة يف الطفولة واملراهقة، واإلرهاق الجسمي والتعب 

 .واملرض

  عدم التطابق بني الذات الواقعية بالذات املثالية، وعدم تحقيق الذات وظروف
 .الحرب

                                                 
  .١٨٥، اإلرشاد والعالج النفيس، ص)٢٠٠١(ملحم، سامي )  ١(
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  : أعراض القلق

  :ف هذه األعراض إىل نوعنيهناك أعراض كثرية ومختلفة للقلق وتصنّ 

  :أعراض فسيولوجية - أ

مثل تسارع يف رضبات القلب، جفاف يف الحلق، ضيق يف التنفس، صداع وأحياناً 

  .اضطرابات يف إفراز بعض الهرمونات مثل االدرينالني

  :أعراض نفسية مثل - ب

  .شعور الشخص بالسكون والعزلة وشعور بالعداوة - ٣

 .هشعور الفرد بخوف ال يعرف مصدر  - ٤

 .مييل الشخص القلق إىل توقع الرش واملصائب - ٥

مييل الشخص القلق إىل توتر العصاب ومييل إىل تأويل بعض األمور بشكل  - ٦

 . سلبي تشاؤمي

  : عالج القلق

يعترب القلق من أكرث االضطرابات النفسية االنفعالية استجابًة للعالج ومن أهم 

  :األساليب املتبعة يف عالج القلق

  بهدف تطوير شخصية املريض وزيادة بصريته وتحقيق التوافق العالج النفيس

باستخدام التنفيس واإليحاء واإلقناع والتدعيم واملشاركة الوجدانية والتشجيع 

ويفيد . وإعادة الثقة يف النفس وقطع دائرة املخاوف املرضية والشعور باألمن

الدفينة يف التحليل النفيس وإظهار الذكريات املطمورة وتحديد أسباب القلق 

  .الالشعور وتنفيس الكبت وحل الرصاعات األساسية

أما العالج السلويك فيستخدم لفك اإلفراط املريض املتعلق بالقلق والقضاء عىل 

  .األزمات العصبية الحركية

أما املناقشة والرشح والتفسري فيفيد يف كشف األسباب ودينامياتها وتوضيح 

  .لقالتغريات الفسيولوجية املصاحبة للق
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  العالج األرسي واإلرشادي والزواجي وحل املشكالت يفيد يف تعليم املريض كيف
  .يحل مشكالته ويهاجمها دون الهرب منها

  العالج البيئي أي تعديل العوامل البيئية ذات األثر امللحوظ مثل تغيري العمل
 .وتخفيف أعباء املريض وتخفيف الضغوط البيئية ومثريات التوتر

 عالج االجتامعي والريايض والرحالت والصداقات والعالج كام يستخدم ال
 .باملوسيقى وبالعمل أيضاً 

  العالج الطبي لألعراض الجسمية املصاحبة للقلق وتطمني املريض أنه ال يوجد
 .لديه مرض عضوي

  وقد  وجد أن العالج النفيس املخترص مع استخدام العقاقري النفسية الوهمية
Placebo الحاالت كان فعاالً يف بعض . 

  : القلق العام
هو حالة من القلق املستمر أو شبه  املستمر تأخذ سرياً مزمناً أي أكرث من ستة 

  .أشهر
  : املظاهر الرسية

يتصف الشخص املصاب باضطراب القلق العام مبظهر مميز، فوجهه مشدود 
دين، وحواجبه مقطبة ووضعية جسمه متوترة ويبدو عليه التاميل وأحياناً رجفة يف الي

وتكون برشته شاحبة وراحة يديه متعرقة ونفسياً يكون املريض متوجبا، رسيع اإلثارة 
وحساساً للصوت العايل أو الضجيج وضعيف الرتكيز الذهني مام يجعله كثري النسيان ال 
يستطيع أن مييز هذه الحالة من القلق  عن غريها من أنواع القلق األخرى  أو 

  .استمرارها
 DSMاملعتمدة لتشخيص اضطراب القلق العام كام ورد يف  وحسب املواصفات

  :فإنه يبدو عىل املريض

 ًالقلق عىل : قلق مفرط أو غري واقعي عىل شيئني أو أكرث من أمور الحياة مثال
  مصري األطفال بدون مربر واقعي، والقلق عىل الحالة املالية بدون 
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أيامها مشغوالً مربر واستمرار ذلك ملدة ستة أشهر أو أكرث يكون اغلب 
  .بتلك الحاالت من القلق

  ال يكون القلق ثانوياً ألمراض نفسية أخرى مثل الرهاب االجتامعي أو الوسواس

 .القهري

 ال يحصل القلق فقط أثناء اإلصابة مبرض نفيس مثل اضطراب املزاج. 

  ظهور أعراض مثل: 

  .الرهبة أو الشعور باالهتزاز - 

  .سهولة التعب والتململ - 

  .التنفس وزيادة رسعة نبضات القلبضيق  - 

  .التعرق وجفاف الفم والدوخة والغثيان - 

  .تكرر التبول والشعور بحرارة الجسم أو برودته - 

  .صعوبة البلع - 

  .رسعة الغضب وسهولة االستثارة - 

  .صعوبة الرتكيز الذهني والنوم - 

 )Morrison,J. 1995.(  

  Phabic Disordersاالضطرابات الرهابية 

  :الرهاب تعريف

يعرف الرهاب بوجه عام عىل أنه خوف غري منطقي ينتج عنه تجنب شعوري 

إذن هو خوف متسلط ملح، ومتكرر الظهور من يشء معني أو موقف .ملواقف مخيفة

  .معني من غري أن يكون ذلك اليشء أو املوقف املعني خطراً موضوعياً عىل الشخص

  ".حاً يف مظاهر الهلع عند الفردإنه خوف ال تربره األسباب الشعورية يظهر مل"
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  :أنواع الرهاب

  :يقسم الرهاب إىل ثالث أنواع هي

   Agora Phobiaرهاب األسواق  - أ

هو الخوف املرىض الذي يعاين منه الفرد عندما يجد نفسه يف موقف أو مكان ال 

يستطيع فيه الحصول عىل املساعدة إذا حدث لـه يشء سيئ كأن يصاب بدوخة ويقع 

  .رضعىل األ 

ونتيجة لهذا الخوف يتجنب الفرد الخروج إىل تلك األماكن أو يحتاج من يرافقه 

  .يف حالة الخروج

   Simple Phobiaالرهاب البسيط  - ب

أكرث الرهابات البسيطة انتشاراً تشمل الحيوانات خاصة الكالب والثعابني 

غلقة ورهبة والحرشات والفرئان، وتشمل أيضاً رهبة رؤية الدم ورهبة األماكن امل

وعادة يتجنب الفرد هذه املثريات ويصاحب هذا االضطراب أعراض ...املرتفعات

  .اإلغامءات

   Social  Phobiaالرهاب االجتامعي  -جـ

 .)١(يعرف الرهاب االجتامعي بأنه الخوف من الخزي أو االرتباك يف موقف عام

)Morrison, 1995.(  

  :ومن أسباب الرهاب االجتامعي

لوحظ انتشاره بني األقارب مام يشري إىل احتامل تأثري عوامل : لبيولوجيةالعوامل ا - ١

  .جينية يف أسباب الرهاب

حيث إن الرهاب االجتامعي يرجع إىل استخدام : العوامل النفسية واالجتامعية - ٢

  .دفاعات األنا يف تجنب مثل هذه املواقف

                                                 
)١  (DSM-IV Made Easy (Morrison, 1995)٢٦٢، ص.  
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  :أسباب الرهاب

 فة التي تحىك لهم والخربات تخويف األطفال، وعقابهم، والحكايات املخي
  .املخيفة املكبوتة

 املتزمتة  ةالظروف األرسية املضطربة، كالشجار واالنفصال والسلطة الوالدي
 .والرتبية الخاطئة

 القصور الجسمي والقصور العقيل، والرعب من املرض. 

 الفشل املبكر يف حل املشكالت. 

  ة مخيفة وقعت يف من أسباب الرهاب التعلم الرشطي كام يحدث يف حالة خرب
 .الطفولة

 الشعور باألمل وما يرتبط به من رهاب. 

 زهران، . (قد يكون الرهاب دفاعاً لحامية املريض من رغبة الشعورية مستهجنة
١٩٧٨.( 
  :أعراض الرهاب

  :هناك أعراض كثرية للرهاب أوجزها كامييل

 القلق والتوتر.  

 نضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الشعور باألم. 

 اإلجهاد والصداع وخفقان القلب وتصبب العرق واضطراب الكالم. 

 النقــد والسخـريــة، تصنع الوقار والشجاعة: السلوك التعوييض مثل .  
)Simons, 1994.( 

  :عالج الرهاب
  :توجد أساليب كثرية تستخدم يف عالج حاالت الرهاب املختلفة منها

  :Insight Psychotherapyالعالج النفيس االستبصاري  - ١
الستعامل هذا النوع من العالج البد من توفر درجة من الذكاء ومن 
الدافعية للعالج والقدرة عىل التأمل الذايت، كام أن االستقرار يف العالقات 

  االجتامعية ويف العمل وقدرة املريض عىل التحمل كلها عوامل تتدخل يف 



  

٣٣٧ 
  

يصلح ملثل هذا النوع من تجاوبه للعالج بصورة إيجابية، وإذا وجد أن املريض 
العالج ننظر إىل طبيعة املشكلة فإذا كانت العوامل املؤثرة فيها ناشئة عن طبيعة 
شخصية املريض فنلجأ إىل عملية التحليل النفيس طويل األمد،  وإذا كانت العوامل 
ناشئة عن ظروف محددة أو ظروف خارجية فنلجأ إىل العالج التحلييل قصري األمد 

Brief Psychotherapy  لتحرير املريض من الرصاعات النفسية وإزالة األعراض.  
  :Supportive Psychotherapyالعالج النفيس الداعم  - ٢

إن أكرث املرىض يشعرون بزوال القلق والرهاب إذا ما ناقشوا مشاكلهم مع طبيب 

أو  وبعد عدد قليل من الجلسات تتمنع األسباب املسببة للقلق. يهتم بهم ويستمع لهم

الرهاب وعندها نستطيع تحديد الطريقة األنسب ملواجهتها مثل التطبيق يف مواجهة 

  .املخاوف غري املعقولة والتشجيع ملواجهة املواقف املثرية للخوف

  :Cognitive Behavioralالعالج السلويك املعريف  - ٣

 تركزت األبحاث حول العالج السلويك املعريف ملختلف أنواع الرهاب وقد  كان

يستخدم تدريب االسرتخاء بشكل كبري ولكن وجد أن بعض املرىض يثري عندهم 

  .االسرتخاء حالة من القلق تصل أحياناً إىل درجة الفزع

 Cognitiveوقد  أدخلت أخرياً أساليب العالج املعريف، مثل إعادة البناء املعريف 

Restructuring وتدريب الذات  Self Instruction دراسات قليلة ولكن ال يوجد إال 

لتحديد فعالية هذه الطرق مبفردها، لكن الدراسات املتعلقة بالعالج املعريف املرتافق مع 

  .العالج الدوايئ تبرش بنتائج جيدة

  :Behavioral Therapyالعالج السلويك  - ٤

. يستعمل العالج السلويك يف حاالت الرهاب أكرث من غريها من حاالت القلق

أو ) Vivo Expovre(جية استعمــاًال هو التعرض الواقعي وأكرث األساليب العال 

  وقد وجد أن هذا النوع ) Exposure Graded(املواجهة املتدرجة



  

٣٣٨ 
  

من العالج  له فعالية كبرية يف حاالت الرهاب البسيط ويف حالة الرهاب 

  .االجتامعي

  :العالج الجامعي - ٥

الناضج يساعد كثرياً يف فالتشجيع االجتامعي وتنمية التفاعل االجتامعي السليم 

  .عالج بعض حاالت الرهاب

  :العالج البيئي - ٦

وعالج مخاوف الوالدين وعالج الجو املنزيل الذي يجب أن تسوده املحبة 

والعطف والهدوء والثبات وتوجيه الوالدين واملرشفني للمساهمة يف ضبط االنفعاالت 

جرات وعدم الخوف وعدم والتقليل من الخوف ببذل محاوالت العالج، وتقليل املشا

  .رسد الحكايات املخيفة لألطفال

  :Panic Disordersاضطرابات الهلع  

وهي حالة من القلق الحاد تحصل عىل شكل نوبات تبدأ فجأة وبدون أسباب 

وتستمر ملدة ثوان أو دقائق، ويف أحيان قليلة قد تدوم لفرتة أطول وفيها يشعر املريض 

ىل نفسه أو بأن كارثة ما ستحدث له، أو أنه مرشف أنه عىل وشك فقدان السيطرة ع

عىل املوت، ويرافق ذلك خفقان يف القلب ورسعة التنفس ورمبا صاحب ذلك دوخة 

  .وغثيان

إن تكرار هذه النوبات يختلف من شخص آلخر ويعود املريض بعد انتهاء النوبة 

توقع والتوجس من إىل حالته الطبيعية إال أنه مع تكرار النوبات ينشأ عنده شعور بال

أنها ستحصل وبالتايل يعمل عىل تجنب املواقف التي ميكن أن تسبب له فيها حرجاً 

  .كبرياً فيام إذا حصلت

  :تشخيص اضطراب الهلع

لالضطرابات االنفعالية ميكن تشخيص اضطراب الهلع  DSMحسب تصنيف 

  :بتوفر الرشوط التالية

  :فر فيها ما ييلحصول نوبة أو أكرث من القلق يتو  - ١

  .مل تكن متوقعة - أ



  

٣٣٩ 
  

  .مل تحصل يف موقف كان فيه املريض مركزاً النتباه اآلخرين - ب

حصول أربع نوبات خالل أربعة أسابيع أو حصول نوبة أو أكرث تلتها أربعة أسابيع  - ٢

  .من التوجس والخوف من حصول نوبات أخرى

  :حصول أربعة أعراض عىل األقل من األعراض التالية - ٣

  .ضيق التنفس أو الشعور باالختناق - أ

  .دوخة أو شعور بعدم التوازن - ب

  .زيادة يف رسعة نبضات القلب - جـ

  .رجة أو شعور باالهتزاز - د

  .التعرق - هـ

  .تعرس البلع - و

  .غثيان أو عدم راحة بالبطن - ز

  .شعور بتبدد الشخصية أو عدم حقيقة األشياء - ح

  .سمالشعور بالحذر أو النمنمة يف الج - ط

  .الشعور بالحرارة أو الربودة الشديدة يف الجسم - ك

  .األمل أو عدم الراحة يف الصدر - ل

  .الخوف من املوت - م

  ).٢٠٠٠أبو حجلة، . (الخوف من فقدان العقل أو السيطرة عىل السلوك - ن

  :أسباب اضطراب الهلع

  :ميكن إيجاز أسباب اضطراب الهلع كالتايل

  .عوامل بيولوجية - ١

  .ةالوراث - ٢

  ).١٩٩١حمودة، (أسباب نفسية واجتامعية  - ٣

  :عالج اضطراب الهلع

لقد تطور العالج السلويك املعريف الضطرابات الهلع بشكل كبري خالل الثامنينات 

  وبداية التسعينات بناًء عىل منوذج نفيس بيولوجي للرعب ويف هذا



  

٣٤٠ 
  

 False(راً خاطئاً تعترب إنذا) Intiial Panic(النموذج فإن نوبة الهلع االبتدائية  

alarm ( يف األشخاص الذين لديهم استعداد نفيس وبيولوجي خالل فرتات اإلجهاد

وهؤالء األفراد يعتقد بأنهم ميتلكون ميوالً وراثية نحو شدة ردود الفعل البيولوجية 

موت شخص عزيز، أو يرتبط بالعمل أو باملدرسة : العصبية ألحداث الحياة املجهدة مثل

لعاطفية، وهذه الردود الجسدية املبالغ بها تتفاعل مع الضعف الجسدي أو الحياة ا

)Herson,M. And Biggio, M. 2000.(  

إن العالج السلويك املعريف يتضمن العديد من األساليب التي تتعامل مع "

أسبوعاً، كام ) ١٢- ٨(النواحي الفسيولوجية واملعرفية وأن املعالجة تكون قصرية األمد 

من املرىض يتخلصون من حاالت الهلع يف نهاية % ٧٥لكفاءة بحيث أن أنها عالية ا

  )١("العالج

  :تنفيذ العالج

إن العنارص الرئيسية للعالج املعريف السلويك الضطرابات الهلع تستهدف 

التشوهات املعرفية والسلوكية املشكلّة لنوبات الهلع، والعالج ميكن تطبيقه عىل شكل 

تكون منتظمة وتركز عىل األعراض واألفكار الحالية  جامعي أو فردي وأن الجلسات

  .املرتبطة مع حاالت الرعب الحالية واملستمرة

إن الوظائف البيتية تعطى بشكل متكرر ومنتظم خالل العالج، إن العالج يبدأ 

بالتعلم حول طبيعة اضطراب الرعب ويتم تعريف األفراد أن الخوف هو استجابة 

الجسدي الذي يتحرك كردة فعل لتهديد حقيقي ويتم  طبيعية وأنه جزء من النظام

  .تفسري األساس الفسيولوجي ألعراض الهلع

إن الهدف من العالج ليس التغلب عىل كل القلق بل تعلم وسائل فّعالة مع 

  ).Herson, M. And Biggio, M. 2000. (القلق غري املناسب واملتطرف

  

  

  

                                                 
)١   (Herson, 2000, Effect Bruef Therapies , p.67.  



  

٣٤١ 
  

 Mood Disordersاالضطرابات املزاجية 

رفت اضطرابات املزاج منذ القدم، حيث وصف ما يشري إىل االكتئاب يف لقد ع

حكايات قدماء املرصيني من حزن القلب والرغبة يف املوت مع النوم والكسل، كام 

يف القرن ) هيومريوس(وصفت أعراض االكتئاب يف قصة انتحار أجاكس يف اإللياذة 

  .الثامن قيل امليالد

ج بأنها حاالت إكلينيكية تكون أعراضها األساسية ميكن التعريف باضطرابات املزا 

عي اضطراب الوجدان أو املزاج مع أعراض أخرى مصاحبته لتكون جزئياً أو كلياً 

  .متالزمان الهوس واالكتئاب

 :أسباب اضطراب املزاج

  :ينشأ اضطراب املزاج من التفاعل بني فئتني من العوامل هام

  .Stressful Eventsشدائد الحياة  - 

العوامل الحيوية لإلنسان والناتجة عن الحصيلة الوراثية وتأثري الطفولة عليه  - 

Conslitutional Factors.  

لقد  وجد آباء وأخوة وأبناء املصابني باضطراب املزاج الشديد . العوامل الوراثية - 

- ١(من نسبة اإلصابة يف مجمل املجتمع %) ١٥- ١٠(يتعرضون لإلصابة به بنسبة أكرب 

٢.(%  

  :أثر نوع الشخصية -

يرى البعض أن الوراثة تؤثر عىل تكوين الشخصية ولكن هذه العالقة ليست 

  .ثابتة

  :األمراض العضوية -

إن كثرياً من األمراض العضوية قد ترافقها أو تتلوها اإلصابة باالكتئاب مثل 

  ...االنفلونزا والتهاب الكبد الفريويس، ونقص هرمونات الغدة الدرقية وغريها

  



  

٣٤٢ 
  

  :األدوية -

) Reserpine(من املعروف أن مستخدمي العالج الخافض للضغط املسمى

وهناك أدوية أخرى مثل . يصابون باكتئاب شديد يرتاجع بعد توقفهم عن العالج

  .الكورتيزون يسبب ارتفاعاً يف املزاج يف البداية يتلوه االكتئاب مع االستعامل املزمن

  :األسباب النفسية االجتامعية -

كرار اإلحباط والفشل وخيبة األمل، والخسارة املادية واملعنوية والعزلة وعدم إن ت

  .االنتامء وفقدان األحبة كلها عوامل قد تسبب اضطراباً يف املزاج

  :أسلوب التفكري االنهزامي -

  .مثل األفكار السلبية والتوقعات غري املمكنة والتفكري غري املنطقي

  :أسباب بيولوجية كيميائية -

شبه املؤكد اآلن وجود خلل كياموي بيولوجي يف الدماغ عىل األقل يف من 

  .الحاالت الشديدة من االكتئاب

  :الخلل يف وظائف الغدد الصامء -

تبني أن حوايل نصف املصابني باالكتئاب تزيد عندهم نسبة الكلورتيزول يف 

  .البالزما رغم عدم وجود أعراض لهذه الزيادة

  :عدد من األنواع أهمهايصنف اضطراب املزاج إىل 

  .الهوس - ١

  .االكتئاب - ٢

  .عرس املزاج - ٣

  .املزاج الدوري - ٤

  .اضطراب املزاج الفصامي - ٥

  .الهوس االكتئايب - ٦

  :وسوف يتطرق املؤلف يف هذا امللخص إىل نوعني فقط هام

  



  

٣٤٣ 
  

  Maniaالهوس  : أوالً

  :تعريف الهوس

نفيس الحريك الزائد والهياج هو اضطراب سلويك ذهاين يتسم بالغرابة والنشاط ال"

  .)١("واملرح الذي ال يسيطر عليه الفرد

  :تصنيف الهوس

  :يقسم الهوس إىل ماييل

  Hypomaniaالهوس الخفيف  - ١

وهو أخف أشكال الهوس وأعراضه، املرح املتوسط النشاط الواضح املعتدل، 

  .ةهروب األفكار الخفيفة، التهيج وعدم التسامح والترسع والسعادة املفرط

  Acutemaniaالهوس الحاد  - ٢

ومن أهم أعراضه السلوك الصاخب، والعنف ورسعة األفكار والنشاط الزائد جداً 

  .والهلوسات واألوهام

  Deliriosamaniaالهوس الهذيايئ  -١

أعراض الهوس الحاد مضافاً إليها الخلط وعدم الرتابط واضطراب : وأعراضه هي

  ).زمان واملكان واألشخاصبالنسبة لل(الوعي واضطراب التوجيه 

  :أسباب الهوس

  :فيام ييل أسباب الهوس

  وجود الرصاع واملواد واألفكار الداخلية غري السارة وتكون حالة الهوس شكًال

  .من أشكال حيل الدفاع كتعويض وكوسيلة نسيان

  الفشل واإلحباط ونقص الكفاية ومحاولة إنكار ذلك عن طريق لعب النجاح

 .والكفاية

 الت يهرب منها الفرد خارج نفسه لينىس ويبعد عن القلقوجود مشك.  

                                                 
  .٢٢٣، الصحة النفسية، ص)١٩٧٨(زهران، حامد )  ١(



  

٣٤٤ 
  

  وجود مواد مكبوتة تنفس لتقليل الرصاع واسرتخاء األنا األعىل، وعندما يسرتخي

األنا األعىل يضعف الكبت وتفلت الرغبات التي يدور حولها الرصاع وتظهر 

  .هويسهذه املواد املمنوعة يف مستوى الشعور وتجد لها مخرجاً يف السلوك ال

  :أعراض الهوس

  :هناك أعراض كثرية للهوس منها

  .املرح الشديد والسعادة الوهمية املفرطة والنشوة الزائدة - ١

  .هروب وطريان األفكار وسطحية التفكري وعدم القدرة عىل الرتكيز - ٢

  .النشاط النفيس الحريك الزائد وعدم االستقرار وزيادة التوتر والفوىض يف العمل - ٣

  .االجتامعي الزائد واإلرساف والكرم املفرط النشاط - ٤

  .رسعة االستثارة والتهور والسلوك التخريبي والرشاهة واألرق واضطراب النوم - ٥

  .تسارع رضبات القلب وفرط إفراز العرق واحمرار الوجه - ٦

  .النشاط الجنيس الزائد - ٧

  :عالج الهوس

الشديد أو السلوك يفضل عالج الهوس الحاد يف املستشفى ويف حالة الهياج 

  .التخريبي بفضل وضع املريض يف مكان منفصل مع رعاية متريضية خاصة

  :ومن أهم معامل عالج الهوس

  .استخدام العقاقري الطبية وخاصة املهدئات للسيطرة عىل التهيج - ١

ثم يبدأ العالج النفيس الستكشاف النواحي املرضية يف الشخصية ومشاعر الوحدة  - ٢

  .ذاتوتدين تقدير ال

  .العالج االجتامعي والراحة واإلجازات القصرية من العمل - ٣



  

٣٤٥ 
  

يف حالة عدم االستجابة للعالج باألدوية والعالج النفيس يلجأ األطباء كحل أخري إىل - ٤

  ).شق الفص الجبهي(الجراحة النفسية 

  :أساليب العالج النفيس لالضطرابات االنفعالية

االضطرابات االنفعالية سواء أكانت  هناك أساليب عديدة تستخدم لعالج حاالت

ومن أهم هذه . الخ.....قلقاً، رهاباً، هلعاً، وسواساً قهرياً، اكتئاباً، هوساً، اضطراب مزاج

  :األساليب

  :العالج بالتبرص: أوالً

الستعامل هذا النوع من العالج البد من توفر درجة من الذكاء ومن الدافعية 

، كام أن االستقرار يف العالقات االجتامعية ويف العمل للعالج والقدرة عىل التأمل الذايت

  .وقدرة املريض عىل التحمل كلها عوامل تتدخل يف تجاوبه للعالج بصورة إيجابية

وإذا وجد أن املريض يصلح لهذا النوع من العالج ننظر إىل طبيعة املشكلة فإذا 

ه يلجأ إىل العالج كانت العوامل الغالبة فيها ناشئة عن طبيعة شخصية املريض فإن

وإذا كانت العوامل الغالبة فيه ناشئة عن ظروف محددة . النفيس التحلييل طويل األمد

أو ظروف خارجية فإنه يلجأ إىل العالج قصري األمد لتحرير املريض من الرصاعات 

  .النفسية وإزالة األعراض

  : Behaviour Therapy العالج السلويك : ثانياً 

 فكرة أن الحاالت املرضية تستمر بسبب أعامل يقوم بها يعتمد هذا العالج عىل

املريض أو يقوم بها اآلخرون ومهمة املعالج هي تبني هذه األعامل ومساعدة املريض 

  . عىل تعديلها أو تغيريها

  :ومن املبادئ األساسية يف العالج السلويك

  .يتعلم املريض تعديل سلوكه بنفسه - ١

قرير ما يحتاج عمله ويف تعلم أساليب مساعدة الذات يساعد املعالج املريض يف ت - ٢

  .ميارسها يف الفرتات بني الجلسات

  .يجب أن يكون لدى املريض دافعية جيدة للعالج - ٣
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  .التدرج يف مواجهة املشكلة - ٤

  . رصد األعراض والسلوكات هي جزء أسايس من العالج السلويك - ٥

  :األساليب النوعية املستعملة يف العالج السلويك

  .Relaxationالتدريب عىل االسرتخاء  - ١

مبدأ هذه الطريقة هو تخفيض القلق عن طريق تخفيض التوتر العضيل وإنقاص 

  .تنبيه الجهاز العصبي الذايت

  .Exposureالتعرض  - ٢

حيث يتم إقناع املريض  Phobiaتستعمل هذه الطريقة يف عالج الرهاب 

تم ذلك بالتدريج البطيء وهو ما يسمى مبواجهة املواقف التي عادة ما يتجنبها وي

  .بإزالة التحسس التدريجي

  .Self-Contralالسيطرة عىل الذات  - ٣

  .مراقبة الذات، وتعزيز الذات: تتكون هذه الطريقة من مرحلتني

  .Response Preventionمنع االستجابة  - ٤

س تستعمل هذه الطريقة لعالج الطقوس الوسواسية وتستند إىل مبدأ أن الطقو 

  .تقل عىل املدى الطويل إذا حاول املريض السيطرة عليها وكبتها عىل املدى القصري

  .Thought Stoppingإيقاف التفكري  - ٥

وتستعمل ملواجهة األفكار الوسواسية التي ال ترافقها أعامل قهرية وتتم 

  .باستعامل مشتت قوى لالنتباه عند صدمات هذه األفكار

  .التدريب عىل تأكيد الذات - ٦

تفيد هذه الطريقة عند الذين يعانون من الخجل الزائد والرهاب االجتامعي 

  .وتهدف إىل تشجيع التعبري عن األفكار واملشاعر بصورة مبارشة ولكن مقبولة اجتامعياً 
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  .املعالجة بالتغيري - ٧

تستند هذه الطريقة إىل إعطاء منبه منفر أو سلبي عند تحديد  السلوك غري 

  .املرغوب فيه

  :العالج املعريف: الثاً ث

يعتمد العالج املعريف عىل فكرة أن بعض السلوكات غري السوية تستمر أو تحدث 

  :بسبب طرق التفكري الالمنطقية والالواقعية ويجري هذا العالج عىل مراحل

  .مثالً يف عالج القلق نتعرف أوالً عىل طرق تفكري املريض بأسباب القلق الذي يعيشه - أ

ض أسئلة تجعله يتساءل عن القواعد املنطقية بطرق التفكري عىل يسأل املري - ب

  .التكيفي لديه

  .يطلب من املريض أن ينتظر يف طرق بديلة لطريقة تفكريه هذه - جـ

  .تشجيع املريض عىل اختيار هذه الطرق- د

  :العالج الجامعي: رابعاً 

ة داخل يف هذه الطريقة تكون بؤرة االهتامم األساسية هي العالقات املتبادل

فاملشاكل يشرتك فيها أفراد املجموعة . املجموعة، أكرث من كونها عالقات شخصية خالصة

ويصبح املريض قادراً عىل النظر إىل مشكلته يف ضوء العالقات القامئة بني األفراد 

  .واملنعكسة يف املجموعة

  ):الجسدية(املعالجة الجسمية : خامساً 

ة يف عالج بعض حاالت االضطراب وهذا يشتمل عدداً من الطرق املستخدم

  :االنفعايل مثل

  ):العقاقري(العالج الكيميايئ  - ١

حيث يتم استخدام أدوية تعمل عىل إحداث تغري كيميايئ يؤدي إىل تغري يف 

  .االنفعاالت مثل مضادات الذهان، االكتئاب، القلق وأمالح الليثيوم وعقار الكاربامازبني
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  :العالج بالكهرباء - ٢

ير كهرباء من خالل جهاز الصدمات الكهربايئ الذي يحول فرق الجهد إىل ويتم بتمر

فولت ملدة ثانية واحدة إىل خمسة ثوان، ويستخدم هذا العالج يف الحاالت  ١٣٠- ٣٠

  :التالية

  .االكتئاب الشديد - 

  .حاالت الهوس - 

  . حاالت الفصام الحاد - 

  :العالج الجراحي - ٣

ياف التي تربط جزءاً من الدماغ بجزء آخر حيث يتم التدخل الجراحي لقطع األل

أو إلزالة أو تنبيه جزء من نسيج الدماغ بهدف تعديل أو تغيري السلوك املضطرب أو 

  ).١٩٩١حمودة، . (محتوى التفكري

  عصاب الوسواس والقهر

Obsessive- Compulsive Neurosis  

  :تعريف عصاب الوسواس والقهر

سلوك، يظهر بتكرار  Compulsiveهر فكر متسلط، والق Obsessiveالوسواس 

وقوة لدى املريض ويالزمه ويستحوذ عليه ويفرض نفسه عليه وال يستطيع مقاومته، 

رغم وعي املريض وتبرصه بغرابته وشخصية ال معنوية مضمونه وعدم فائدته، ويشعر 

  .بالقلق والتوتر إذا قاوم ما توسوس به نفسه، ويشعر بإلحاح داخيل للقيام به

س والقهر عادة متالزمان فإنهام وجهان لعملة واحدة وقد ُسمي سابقاً الوسوا

وحالياً يطلق عليه البعض اسم  Psychosthenia" اإلنهاك النفيس"أو " الوهن النفيس"

وأحياناً يقترص . Obsessive Compulsive Reaction" رد فعل الوسواس والقهر"

لك عصاب الوسواس والقهر ويقصد من بذ " الوسواس"البعض عىل استخدام مصطلح 

  .وذلك لتالزمهام
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  :مثال لحالة عصاب الوسواس والقهر

إنها تغسل يديها مئات املرات ....تقوم امرأة بحراسة شديدة عىل طهارة يديها

بل إنها تحاول أن تُطهر كل يشء ميكن أن تلمسه بيديها ....واملطهرات....باملاء والصابون

وخالل ذلك تخرس ...يات التطهري لكل يشء يف البيتوهكذا متتد عمل...حتى ال يتلوث

ومن كرثة الغسيل يُصاب ...وتستهلك كمية هائلة من املطهرات...الكثري من األجهزة

وتبيك من ...وتستمر يف دوامة النظافة والتطهري حتى تنهار من اإلجهاد...يداها بجروح

  .األمل النفيس

بأنها تسيطر عىل الفرد وتستحوذ وهنا نستطيع القول إن الحالة القهرية تتميز 

عليه بشكل فكرة أو خاطر يعجز الفرد عن التخلص منه كذلك الذي تساوره رغبة يف 

فيحاول التخلص من هذه الرغبة إال أنها تجد سبيلها دامئاً إىل فكرة، . قتل أبيه مثالً

 وقد يسيطر عىل الفرد). Obsessions(وهذه تسمى باألفكار القهرية أو الوسواسية

عمل من األعامل ال يرى مفراً من القيام به برغم إدراكه لعدم جدارته وسفاهته، كاملرأة 

  .التي تجد نفسها مرغمة عىل أن تغسل يديها مئات مرات يف املثال السابق

  :مدى حدوث عصاب الوسواس والقهر

أن نسبة املرض بعصاب " انجرام"بدراسة نزالء املستشفيات يف أمريكا وجد 

والذكور أكرث إصابة بهذا . من مجموع مرض العصاب% ٥القهر تصل إىل الوسواس و 

وقد يبدأ املرض يف أوائل العرشينات من حياة الفرد ويشاهد عصاب . املرض من اإلناث

  .الوسواس والقهر أكرث من املستويات االجتامعية األعىل واألشخاص األذىك

أن " انجرام"الء، كام ذكر من النز % ٣١وظهرت أعراض املرض يف الطفولة يف حوايل 

الشفاء التلقايئ ليس أمراً مألوفاً وإن كان التحسن مألوفاً وال يحدث يف العجز التام إال يف 

  .قليل من الحاالت
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  :بعض الدراسات السابقة عن عصاب الوسواس والقهر

يف الرنويج بتتبع نزالء املستشفى من عصاب  ١٩٦٥) Kringlen(وقام كرنجلس 

 ١٣م وظلت عملية التتبع لفرتة ما بني ١٩٤٩- ١٩٤٣قهر يف الفرتة ما بني الوسواس وال

سنة بالزيارة والفحص الطبي الدوري، فوجد أن السامت القهرية توجد  ٢٠سنة إىل  

عادًة يف أرس قهرية وتتسم بالشدة والتعسف يف تنشئة األطفال واإلرصار عىل النظافة 

وكان متوسط . ٢٠دد املجموعة قبل سن والطاعة، وقد بدأ املرض عند حوايل نصف ع

وقد بني من التتبع أن . سنة للنساء ٣٦سنة للرجال و ٣٤العمر عند اإلبداع باملستشفى 

وواحدة منها كان سبب املوت هو االنتحار، وبينام تحسنت حالة حوايل . قد ماتوا ٦

  .لم تتغري حالتهاأفراد إىل ذهان، أما الباقية ف ٦من أفراد العينة، وتحول القهر عند % ٢٥

يف إنجلرتا بتتبع املرض بالقهر الذين وردوا  ١٩٦٥) Grimahow" (جرميشو"وقام 

لفرتة ترتاوح يف املتوسط حوايل  ١٩٥٩- ١٩٤٥يف املدة ما بني ) منشرت(إىل املستشفى يف 

وميكن القول . من الحاالت% ٦٤سنوات وقد تبني  أن األعراض قد  تحسنت يف حوايل ٥

  .وقد بلغت حداً مقبوالً من التكيف االجتامعي%. ٧٧ل إىل حوايل أن النسبة تص

أن أمناط السلوك القهري قد  تنترش بني  ١٩٦٠) Ibrenaould(ويذكر إهرنوالد 

أفراد األرسة ويف املجتمع عن طريق العدوى أي اشرتاك عدد من األفراد يف سامت أو 

أرسة املريض بالقهري يرى أن وبدراسة ألربعة أجيال من . اتجاهات وصفية غري مقبولة

  .العدوى النفسية قد تؤدي إىل نشأة أعراض مامثلة أو غري مامثلة

ويجمع املحللون النفسيون عىل أن البيئة التي ينشأ فيها املصاب بهذه الحالة 

عادة تكون متزمتة، يتصف بها األبوان بالتسلط والتمسك باملعايري الخلقية الجامدة 

نحراف، وهذه الحالة ما هي إال صورة جادة لسامت الشخصية والسلوك الناس عن اال 

  .التي تتصف بحب النظام والنظافة والعناد والبخل والجمود
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عىل أساس وجود خلل يف العالقة بني ) بافلوف(ويفرس العصاب القهري يف نظرية 

ة بني جهازي اإلشارة األول والثاين مع سيطرة جهاز اإلشارة الثاين بالتايل اضطراب العالق

  .القرشة املخية وطبقات ما تحت القرشة

  :الشخصية قبل املرض

من أهم سامت الشخصية الوسواسية القهرية الجمود والتزمت والعناد والتسلط 

والبخل والتشكك والتدقيق والحذر والحذلقة واالهتامم بالتفاصيل وصعوبة التوافق 

لوقت بالحساسية ويقظة وتتسم يف نفس ا. طرف حول الذاتتوالتباعد والتمركز امل

الضمري والفضيلة والتمسك بالكامل واألخالق وحب النظام والنظافة والطاعة والهدوء 

ويكون ذكاء الشخص عادًة متوسطاً أو . ودقة املواعيد والتمسك بالحقوق والواجبات

وهكذا يبدو صاحب الشخصية الوسواسية القهرية شخصاً فاضالً ولكنه . دون املتوسط

  .غري سعيد

  :تحليل الوساوس املتسلطة واألفعال القهرية

إن الطريق الذي ميكن أن نسلك لفهم الوساوس واألفعال القهرية هو نفس الطريق 

والنيوراستينيا، حيث إننا يف الواقع أمام حالة مكبوتة . لفهم الهسترييا، واملخاوف الشاذة

لته الدفاعية يف حركات يشكل ظهورها يف الشعور خطراً عىل الذات، وقد اتخذ الفرد وسي

قهرية شعورية وأفكار متسلطة ينغمس فيها هرباً من مواجهة الدوافع املكبوتة العاملة يف 

ومن أجل ذلك مير الفرد املصاب بعصاب الوساوس املتسلطة مبا . الالشعور ومن انطالقها

و الفعل يشبه نوبة القلق الشديد حيث يستمر يف محاولته مقاومة ظهور الفكرة املتسلطة أ 

  .املتسلط

فالوساوس املتسلطة، واألفعال القهرية ، وردود الفعل التنكرية لدوافع الشعورية قوية 

إنها تحّول طاقة الدوافع املكبوتة إىل رصف للطاقة . وقد  قبلت بها الذات يف سلوكها الدفاعي

ل غري ضارة داخيل، أو رصف خارجي، يأخذ بجرأة عادة بطريقة منطية رمزية يف أفكار أو أفعا

فإذا حدث وقاوم املصاب بهذا العصاب هذا اإلجراء، . نسبياً عىل أنها نوع من اإلجراء التعوييض

َ◌ عليه، فإن اإلجراء يهدده عندئذ يفقد قيمته الدفاعية، ومن هنا    أو كان تنفيذه مستحيالً
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يبدأ عند املصاب شعور بالقلق الشديد الذي يبلغ درجة غري قليلة من الخطورة 

ولكن الفرق بني التعويض الحاصل يف الهسترييا والتعويض الحاصل يف حاالت . اناً أحي

الوساوس واألفعال القهرية نحو أن األوىل تنطوي عىل نوع من التطمني أو اإلرضاء 

للدافع، بينام يكون األمر يف الحالة الثانية إيجاد مخرج يساعد عىل دعم عملية كبت 

  .الدوافع املكبوتة وتقوميها

هر األفعال القهرية أحياناً عىل شكل دفة متطرفة يف التنظيم، أي تنظيم األشياء تظ

املوجودة يف الغرفة مثالً بدقة وشعوره بالضيق حتى من مجرد عدم وجود يشء يف 

وأن يف التنظيم الخارجي بهذه الصورة تعويضاً عن عدم وجود التنظيم الداخيل، . مكانه

إنه وسيلة الدفاع أمام . اخلية التي تحيط بالذاتوهو طريقة خاصة لكتم الفوىض الد

أخطار الغموض والتعرث، واختالط األمور، التي تطغى عىل تكنيزه النفيس، إنه الوسيلة 

التي يشغل بها نفسه ليقوي كبت آثار االضطراب والغموض الداخليني وليبعد عن 

فإذا بدا . الداخليةنفسه مواجهة التساؤالت املتعددة التي ينطوي عليها غموض حوادثه 

الوضوح مع العمر والنضج يأخذ بجرأة لديه بالنسبة للمفاهيم والقيم، وبدأ التنظيم 

الداخيل يحتل مكان االضطراب والفوىض، فإن اندفاعه وراء التنظيم الخارجي يخف 

إن هذا . تدريجياً، ويأخذ التسامح طريقه إىل نفسه حني يرى فوىض األشياء حوله

ولكن من املمكن للسلوك األول  للمراهق أن يتطور ليصبح . ألوفالسلوك عادي وم

ومن املمكن للسلوك املتسلط أو القهري أن يكون شديد االنحراف وعظيم . عصاباً 

اإللحاح بحيث يغدو عصاباً يهدد الفرد بالعجز ومن مثل هذه الحاالت تؤخذ الوساوس 

اإلثم املكبوت، أو عن دوافع املتسلطة واألفعال القهرية عىل أنها تعبري عن شعور ب

عدوانية شديدة مكبوتة تستمر يف تهديد الفرد بخرق إطار الالشعور لتظهر يف واقع 

  .الشعور إذا هو حاول عرقلة وجود تلك الوساوس واألفعال القهرية

ن الوساوس املتسلطة واألفعال القهرية عند الفرد أموراً كثرية  إن لبدء تكوُّ

  إن التحليل النفيس للمصابني Lewinيقول ليفني . الجوانب وشديدة التعقيد
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بعصاب األفعال القهرية يوضح أنهم مل يستطيعوا التغلب عىل تعلقهم الطفيل  

م عىل وجود إثم ووجود حاجة قوية يف الالشعور إىل ١٩٣٠) الكسندر(ويؤكد . بوالديهم

 من مظاهر رضورة وجود العقاب، ويرجع غري هؤالء يف البحث من العوامل إىل الكثري

  .حياة الطفولة، وطريقة رعاية الوالدين لالبن وإرشافهام عىل نظافته وحاجاته

إن الوساوس القهرية ينطلق تكونها من دوافع ال يقبل بها الفرد، وسيعمل فيها 

وأمام خطر ضعف الكبت يلجأ الفرد إىل وضع الدوافع غري . الكبت واإلبقاء عليه

والفكرة والفعل ال . فعل رمزي ويشغل نفسه به أو بهااملقبولة بشكل فكرة شعورية أو 

يحمل أي منهام من الخطر ما يحمل الدافع املكبوت، ولكن كالً منهام ينطوي عىل 

الصبغة االنفعالية املوجودة يف الدافع املكبوت، من أجل ذلك يصبح التسلط أو القهر 

  .شديداً 

  :  أسباب عصاب الوسواس والقهر

  :عصاب الوسواس والقهر إن من أهم أسباب    

  .األمراض املعدية الخطرية أو املزمنة - ١

  .الحوادث والخربات الصادمة - ٢

الرصاع بني عنارص الخري والرش يف الفرد والرصاع بني إرضاء الدوافع الجنسية  - ٣

والعدوانية وبني الخوف من العقاب وتأنيب الضمري، ووجود رغبات ال شعورية 

وكذلك . ها يف صورة الفكر الوسواس والسلوك القهريمتصارعة تجد التعبري عن

  .الرصاع بني التمرد عىل مطالب الكبار وتقبلها

اإلحباط املستمر يف املجتمع، والتهديد املتواصل بالحرمان، وفقدان الشعور باألمن،  - ٤

ولذا يبدو املريض وكأنه يتلمس األمن ويتجنب الخطر يف النظام والتدقيق والنظافة 

  .من أعراض الوسواس والقهر  وغري ذلك

  .الخوف، وعدم الثقة بالنفس، والكبت - ٥
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التنشئة االجتامعية الخاطئة والرتبية املتزمتة الصارمة املتسلطة اآلمرة الناهية،  - ٦

والقسوة والعقاب، والتدريب الخاطئ املتشدد املتعسف عىل النظافة واإلحراج 

  .يف الطفولة

وتأنيب الضمري، وسعي املريض الشعورياً إىل عقاب الشعور باإلثم وعقدة الذنب  - ٧

  .ذاته، ويكون السلوك القهري مبثابة تكفري رمزي وإراحة الضمري

  .تقليد سلوك الوالدين أو الكبار املرىض بالوسواس والقهر - ٨

ويعتقد أصحاب املدرسة السلوكية أن الوسواس ميثل مثرياً رشطياً للقلق، وإذا ارتبط  - ٩

  .مبثري غري رشطي للقلق فإنه أصبح أيضاً مثرياً للقلق الفكر الوسواس

أن حاالت الوسواس والقهر ترجع إىل خربة جنسية سلبية تكيف ) فرويد(يرى  - ١٠

  .وتظهر فيام بعد معرباً عنها بأفكار تسلطية وسلوك قهري

وقد أرجع البعض إىل ثورة كهربائية نشطة يف ذكاء الدماغ بسبب دوائر كهربائية  - ١١

  .ي إىل نفس الفكرة أو السلوكتؤد

  :أعراض عصاب الوسواس والقهر

من خالل الحديث السابق من عصاب الوسواس والقهر ميكن تلخيص أهم 

  :أعراض هذا املرض كاآليت

ويكون معظمها تشككية أو فلسفية أو اتهامية أو عدوانية أو : األفكار املتسلطة - ١

عىل القيام بسلوك قهري، أو جنسية، واالنشغال بفكرة ثابتة تتسلط وتحرض 

  .ثبات صورة معينة ملنظر حميد أو كريه ويشغل الفرد أو يقلقه

  .الخ....مثل ترديد كلامت األغاين واملوسيقى: املعاودة الفكرية - ٢

التفكري الخرايف البدايئ واإلميان بالسحر والشعوذة واألحجبة، واألفكار السوداء،  - ٣

  .والكوارث والتشاؤم وتوقع أسوأ االحتامالت

االنطواء واالكتئاب والهم وحرمان النفس من أشياء ومتع كثرية، وسوء التوافق  - ٤

االجتامعي وقلة امليول واالهتاممات نتيجة الرتكيز عىل األفكار املتسلطة والسلوك 

  .القهري
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الضمري الحي الزائد عن الحد والشعور املبالغ فيه بالذنب، والجمود وعدم التسامح  - ٥

  .د والجدية املفرطة، والكاملية والحذلقة والدقة الزائدةوالعنا

االستيطان املفرط يف النشاط الجسمي والعقيل واالنفعايل واالجتامعي، واالستغراق يف  - ٦

  .أحالم اليقظة

القلق إذا وقع يف املحظور وخرج عن القيود والحدود والتحريات التي فرضها عىل  - ٧

  .نفسه فكراً وسلوكاً 

  .الخ....القهري والطقوس الحركية مثل امليش عىل الخطوط البيضاءالسلوك  - ٨

النظام واألناقة والتدقيق واألناقة الزائدة وحب الشخصية املفرطة أي وقت طويل  - ٩

  .الخ....وطقوس ثابتة يف النظافة وغسل اليدين املتكرر

ائد يف العمل، الروتينية والرقابة والتتابع القهري يف السلوك واألناقة والبطء الز  - ١٠

  .والرتدد وعدم القدرة عىل اتخاذ القرارات

الشك املتطرف يف الذات واحتامل الخطأ والتأكد املتكرر من األعامل والرتدد  - ١١

  .واملراجعة الكثرية وتكرار السلوك

الخوف خاصة من الجراثيم وامليكروبات والقذارة والتلوث والعدوى ولذلك يتجنب  - ١٢

  .أو تناول الطعام مثالً مصافحة الناس

  :تشخيص عصاب الوسواس والقهر

وميكن . إن الفكر الوسواس والسلوك القهري قد يالحظ عند الشخص العادي

معرفة العصاب القهري ومتييزه عن الشخص العادي بتكرار وقوعه وظهور القلق والتوتر 

ءته وتوافقه عند مقاومته وإعاقة أو منع الفرد من تأدية عمله اليومي والتأثري عىل كفا

  .االجتامعي

ويجب املفارقة بني عصاب الوسواس والقهر كمرض يف حد ذاته أو كعرض من 

  .ذهان الهوس واالكتئاب أو الفصام: أعراض مرض آخر مثل

ويجب املفارقة أيضاً بني عصاب الوسواس والقهر وبني الهذاء، والفارق الرئييس 

  ن عدم صحة هو أنه يف عصاب الوسواس والقهر يتأكد املريض م
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وتفاهة وغرابة وسخف وال معقولية وعدم جدوى فكره املتسلط وسلوكه 

  .القهري، أما يف الهذاء فإن األفكار والسلوك يؤمن املريض بصحتها متاماً 

  :عالج عصاب الوسواس والقهر

إن عصاب الوسواس والقهر الذي يظهر ملدة قصرية يشفى عادًة تلقائياً دون 

وأهم مالمح عالج . ت تحتاج إىل فرتة طويلة تحت العالجأما معظم الحاال . العالج

  :عصاب الوسواس والقهر ما ييل

وخاصة التحليل النفيس للكشف عن األسباب وإزالتها وتفسري طبيعة : العالج النفيس - ١

وعالج السمع والتغري وتنمية البصرية بالنسبة . األعراض ومعناها املرونة والالشعوري

. واملخاوف وما يصاحبها من حيل ووسائل دفاع الشعورية للعوامل والديناميات

وعالج املعونة واملساندة والتشجيع والتطمني والتقليل من الخوف وتجنب مثريات 

الوساوس ومواقفها وخرباتها وإعادة الثقة بالنفس والعالج باإلزاحة أي إزاحة األفكار 

لعالج السلويك إلزاحة وا. الوسواسية والسلوك القهري بأفكار بناءه وسلوك مفيد

األعراض وبصفة خاصة للتخلص من املخاوف املصاحبة وخاصة باستخدام أسلوب 

  .والعالج بالعمل والعالج باللعب يف حالة األطفال. الكف املتبادل والخربة املنظرة

  .العالج االجتامعي والعالج البيئي مثل تغيري املسكن أو العمل - ٢

هدئة لتقليل حدة االضطراب والتوتر املصاحب للوسواس العالج الطبي باألدوية امل - ٣

ويوحي بعض املعالجني باستخدام عالج النوم املستمر يف   Librumوالقهر مثل 

  .بعض الحاالت

كآخر حل أحياناً وذلك يف حالة استحالة ) شق الفص الجبهي(الجراحة النفسية  - ٤

  .التخلص من الوسواس والقهر الذي يعطل حياة املريض

ترب عصاب الوسواس والقهر من أصعب األمراض العصابية عالجاً وخاصة يف ويع

% ٤٠من الحاالت تشفى  وأن حوايل % ٢٠الحاالت الشديدة وميكن القول أن حوايل 

  .ال تتغري حالتها% ٤٠تتحسن، وأن حوايل
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وكلام كان هناك . لذا كلام كان عصاب الوسواس والقهر حديثاً كان عالجه أفضل

واضحة ترتبط بظهور املرض، كانت البيئة التي سيعود إليها املريض عند  أسباب بيئية

  .العالج أفضل، كان توافقه العام واالجتامعي  والشخيص أفضل

  :أساليب حيل الدفاع النفيس لعصاب الوسواس والقهر

وقد يكون من املفيد أن  نستعرض أساليب حيل الدماغ النفيس للمصاب بعصاب 

  :ي ميكن تلخيصها كاآليتالوسواس والقهر والت

  :Displacement) اإلبدال(النقل  - ١

تختص املشاعر االنفعالية وراء العرض العصايب وتتخذ املشاعر منه وسيلة للتعبري 

  .عن الرغبات املكبوتة

  :Substitutionالتبديل  - ٢

تستبدل باألهداف واالنفعاالت غري املقبولة األهداف واالنفعاالت املقبولة، وذلك 

  .ق املقهور بغيبتهيحق

  :Isolationالعزل  - ٣

فصل الفكرة من الوجدانيات املرتبطة بها وكبتها وتأجيل التعبري عنها لوقت تال، 

إال أن فقدان صلة األفكار واألفعال بالجانب الوجداين يجعلها غري إنسانية وتصبح 

  .مواجهة املقهور ألمور الحياة آلية متاماً 

  :Undoingاإللغاء  - ٤

ل املقهور شيئاً مام كان يفعله من قبل، وبدالً من ذلك فإنه يقوم بتكرار ال يفع

مثالً من ال يتخلص من أفكاره القذرة (النشاط مع اختالف الفعل ويكرره بطريقة أخرى 

  ).يظهر تكرار الغسل

  :Reaction Formationتكوين رد الفعل  - ٥

يتخذ وجهة نظر يرفض املقهور مجاراة الظروف الخارجية، ودامئاً يعرتض و

العكس ليخص امليول الالشعورية والدوافع غري املقبولة وتغطية الحوافز الطفلية باتجاه 

  .أكرث قبوالً



  

٣٥٨ 
  

  :Gmbivelanceالتناقض الوجداين  - ٦

تأخذ األعراض معاين متناقضة باإلضافة إىل معناها األمثل وهذا يؤدي إىل عدم 

  .االستقرار يف األداء والفكر

  :Rigid Regulationصلبة التنظيامت ال - ٧

هو الجمود يف الترصف والتفكري وعدم قبول الخروج عن اإلطار املوضوع ألي 

. سبب، وعدم البعد عن النمط املتبع وال يظهر ذلك يف البدء أو الرتدد فيه فحسب

  .ولكن يف طريقة حل املشكالت وتكرار الفشل أيضاً 

ولوجيا فالعلم هو سمة هذا نحن نعيش اآلن يف عرص العلوم عرص التقدم والتكن

العرص وهو السالح الذي يستعني به اإلنسان من أجل التقدم والتطور وإيجاد مستقبل 

مرشق لألجيال القادمة، فالعلم هو وسيلة فهم اإلنسان والحياة، ولعل اإلعداد الصحيح 

والسليم لإلنسان تطلب منا فهم شخصية هذا اإلنسان، من حيث طريقة تفكريه، 

سلوكه واالطالع، ومعرفة طموحات هذا العدد، وبالطبع فإن علم النفس هو وتفسري 

العلم الذي يدرس هذه الخصائص والسامت البرشية والذي تناول سلوك اإلنسان 

وتفسريه عرب كل مرحلة من مراحل منوه، هنا البد من معرفة اإلنسان إىل أن التقدم 

إىل وضع اإلنسان يف حلقة من العلمي والتكنولوجي وما يواجهه من تطورات يؤدي 

الرصاعات والتي تؤدي بدورها إىل عدم االستقرار النفيس والعاطفي والبدين وانعدام 

التوازن وإصابته باألمراض واالضطرابات النفسية والتي ال بد أن تستدعي تدخالً عالجياً 

هؤالء عىل الصعيد الطبي أو النفيس، من هنا برز دور األطباء النفسيني يف مساعدة 

األفراد وإعادة تأهيلهم والعودة بهم إىل حياة طبيعية متكيفة بعيدة عن التوترات 

  .واالضطرابات

والطب النفيس الذي سوف نتطرق للحديث عنه يف هذا املوضوع هو أحد فروع * 

الطب والذي واجه العديد من الصعوبات والتحديات وتقدم بعمله بالصرب 

 إىل ما وصل إليه اآلن إال بعد املرور بالعديد من واملثابرة، فلم يصل الطب النفيس

الظروف الصعبة عرب العصور املاضية، إذ كانت النظرة إىل الطب النفيس واملريض 

  النفيس نظرة غريبة، فقد كان البعض ينظر إليه عىل أنه مصاب ببالء 
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أ وأن األرواح الرشيرة تسكن جسمه، وكانت هناك طرق من السجن والشعوذة التي يلج

إليها الناس إلخراج هذه األرواح الرشيرة إما عن طريق التعاويذ أو الدعاء لآللهة من 

أجل التدخل وإخراج هذه األرواح، أو من خالل الرضب والتعذيب بالسالسل إلخراج 

الشيطان حيث كان هؤالء املرىض يعاملون معاملة الحيوانات دون شفقة أو رحمة، إىل 

  ).١٩٨٤العظاموي، . (بطرق وأساليب العالج الجديدة أن تطور مفهوم الطب النفيس

  "االكتئاب " 

يف املزاج و  انكساريعد االكتئاب داللة عىل ما يتصف به الشخص من حاالت 

باالضافه اىل وصف هذا املصطلح , الكآبة و الحزن و عدم قيامه بأفعال تبعث الرسور 

فهو ال يضع اعتباراً لنفسه , احبه إال أن هناك أوصافاً يتصف بها املصاب باالكتئاب و تص

و يحط من قدرها بشكل مؤمل و انه ال يرى يف حياته شيئاً  يستفيد منه لذا فهو محبط 

يقومون باالنتحار % ١٥من أصحاب املرض يفكرون باالنتحار و حوايل % ٧٥فحوايل " 

 ، وهناك أعراض يصاب بها صاحب االكتئاب فمنها ما هو انفعايل كفقدان"بالفعل 

االستمتاع و كره الذات و فقدان االرتباطات و العالقات االجتامعية و فقد الضحك 

و ينعكس , وكبت للهوايات باإلضافة إىل أن صاحب االكتئاب ال يهتم مبظهره و أناقته 

أيضا عىل حركته يف امليش، أو يظهر التباطؤ  لدرجة الذهول مع تهيج شديد يف الحركة، 

و , س مع اإلفراط يف فرك يديه رغم شعوره باإلرهاق الشديد فأحيانا ال يستطيع الجلو 

تظهر أعراض للمكتئب يف نومه إذ يصحو بشكل مبكر وهو منزعج و ال يستطيع 

الرجوع إىل النوم و قد يكون استيقاظه  نتيجة كوابيس ترافق النوم و يكون النوم 

قد الشهية يف األكل و متقطعاً و هو يف مزاج غري مستقر،  أما حول الطعام فاملكتئب يف

من الوزن % ٤٠يقلل تناوله للوجبات و يرافقه فقدان للوزن وقد يصل فقدان الوزن إىل 

األصيل يف فرتة بسيطة و كذلك ينعكس االكتئاب عىل نشاط املريض فينقطع عن زيارة 

األقرباء و ال يظهر يف العديد من املناسبات فينعزل عن الناس و تظهر عليه صفة 

  .الصمت 
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كأن يشكل صورة سلبية عن الذات  هناك أعراض معرفية تظهر عىل املكتئبو 

يوجه اللوم لنفسه، باإلضافة إىل عدم مقدرته عىل اتخاذ القرار مبا ينعكس عىل التفكري و

ال يتوقع إال السلبيات و منظور تشاؤمي ويرى نفسه فاشالً و لديه فينظر إىل األمور من 

يتمناه فيفكر باالنتحار و غالباً ما يشعر  يشءوهو أفضل  إىل املوت أحيانايقوده تفكريه 

ويرافق املكتئب أيضا ضعف يف الرتكيز و االنتباه و عدم , بالذنب و مالمة الضمري 

تخزين املعلومات، ورسعة النسيان، و فقدان لقدراته العقلية و بالتايل ضعف يف ثقته 

لل يصيب إرادته و الرغبه يف وهناك أعراض تتعلق بالدوافع ففي املكتئب ش. بنفسه 

  .الهرب ويزيد من رغباته االتكالية و الرغبة يف املوت و الخالص من حياته 

صداع و يصاحب لذلك أما األعراض الهستريية فقد يكون هناك شكاوى من ال

،  والشعور بالتعب واإلرهاق، البطن و توهم لألمراض العضوية األخرىأمراض للظهر و 

عىل أن املريض العريب أكرث ميال للشكوى من األعراض الجسدية بدال ال بد من التأكيد و 

من الشكوى النفسية املبارشة أما من الناحية الجنسية فقد يكون هناك ضعف يف 

كذلك اإلثارة فيلجأ املكتئب اىل املقويات ة الجنسية و يقل األداء الجنيس و الرغب

  .الجنسية و مراجعة األطباء يف ذلك 

لذهانية فريى املكتئب هالوس و هذيان مرتبط بالحواس املختلفة أما األعراض ا

لديه فريى املكتئب صوراً أو يسمع أصواتاً أو أن يّشم روائح ال أساس لها يف الوجود و 

كذلك يحس يف التغري يف طعم الغذاء و التوهم يف وجود أشياء داخل جسمه و يشري كل 

اب قد تتوافق جميعها مع بعضها أو جزء منهام إىل أن املظاهر التي ذكرت حول االكتئ

, رسحان, الخطيب. (يف تشخيص املرض سمنها و قد تتفاوت يف حدتها و لكنها أالسا

١٩٩٢ (  

  أنواع االكتئاب

هناك أنواع كثرية لالكتئاب مصنفة حسب كل مجال و لكن فيام ييل أنواع لالكتئاب من 

  :ناحية الدرجة 
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من االكتئاب يكون املريض حزيناً تحيط به و يف هذا النوع : االكتئاب البسيط  .١

لكن مع عدم التأثري بطء يف االستجابة نحو اآلخرين و  الشكوك و تدين يف الذات و

عىل حياة املكتئب يف أدائه لوظائفه اليومية إذ يكون هناك انتكاس يف وظائف 

 .الفرد كأن تتقاعس ربة البيت يف أداء واجباتها البيتية 

و نوع متضخم من االكتئاب البسيط فاملريض قد يرفض الكالم ه: االكتئاب الحاد  .٢

 .و يوجه االتهامات لنفسه و يكون فقدان الوزن املشكلة الخطرية 

وهذا من أشد أنواع االكتئاب خطورة إذ يكون فيها املريض  : الغشية االكتئابية  .٣

ث يف متمنعاً عن األكل و الكالم، و يظل راقداً يف رسيره لفرتات طويلة وقد حد

 . كغم  ٣٣بعض الحاالت أن نقص الوزن ملريض وصل إىل مائة رطل أي حوايل 

   أسباب االكتئاب

قد يرى الناس بأن االكتئاب سببه واضح و مبارش يف حياة الفرد كأن يتعرض 

أو أن بعض الناس قد , لخسارة مادية أو فشل درايس أو الطالق أو أي مشاكل أخرى 

إذ يعني هذا , يبدو عليهم االكتئاب إال بنسب قليلة  يتعرض لنفس املوقف و لكن ال

بأن لديهم استعداداً للمرض وقد يكون هذا يف تكوينهم الفسيولوجي و النفيس و 

  - :االجتامعي يف األسباب التي يعزو إليها االكتئاب ومنها

ثبت من خالل دراسات مكثفة بأن العوامل الوراثية لها دور يف : األسباب الوراثية  - 

ض و خصوصاً يف حاالت االكتئاب الحاد و الشديد و أن العلامء يرون بأن املر 

  . هناك محاوالت للعالج عن طريق الهندسة الوراثية 

هناك أهمية بالنسبة للسنوات األوىل يف عمر الطفل يف بنائه النفيس و : البيئة  - 

يف تنعكس عليه يف املستقبل حيث إن حرمان االم و معاملة الوالدين لهام دور 

  . االكتئاب باإلضافة إىل الظروف التي يصادفها الفرد يف حياته
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بعض الشخصيات تحرص عىل النجاح دوماً يف جميع مجاالت الحياة فإذا : الشخصية  - 

تعرضت هذه الشخصية إىل نكسة يف ذلك فإنها قد تتعرض إىل االكتئاب 

 .وهناك عالقة بني االكتئاب وعدد من االضطرابات الشخصية

وهذه هي أحداث الحياة املختلفة كوفاة شخص عزيز : املساعدة لالكتئاب  العوامل - 

أو فقدان املال أو التعرض إىل مشاكل اجتامعية أو قد يحدث العكس إذ يكون 

 . الحدث ناتجاً عن االكتئاب و ليس مسبباً له 

والذي يقول " بيك " ومنها ما جاء يف النظرية املعرفية التي وضعها : أسباب أخرى  - 

 . أن أسلوب التفكري هو الذي يؤدي إىل املزاج املكتئب ب

  الوقاية من االكتئاب 

  :ميكن تقسيم الوقاية من االكتئاب إىل  ثالث مستويات 

و هي مرحلة تعمل عىل عدم تسبب االكتئاب عند الناس بقدر : الوقاية األولية  .١

اب مثل النساء ما ميكن و هذا يفرتض العمل مع األفراد املعرضون لإلصابة باالكتئ

بعد الوالدة و كبار السن و أهايل املعاقني واملصابون بأمراض وضحايا الكوارث و 

العنف و الحروب، فال بد من أن تكون تجاه هؤالء األفراد برامج توعية حول 

 . االكتئاب و الحديث عن إعطاء األفراد فرصة للتعبري عن معاناتهم 

اكتشاف حاالت االكتئاب بوقت مبكر قبل وهي مرحلة تختص ب: الوقاية الثانوية  .٢

شدة املرض و يتطلب هذا زيادة الوعي باملرض لدى الناس و تعزيز دور الطب 

 .النفيس و األطباء و استعامل االختبارات يف تحديد املرض 

و يعني ذلك أن األفراد الذين تحسنوا أو خرجوا من االكتئاب : الوقاية الثالثية  .٣

 . م حتى ال يعاودوا االكتئاب مرة أخرى من استكامل العالج لديه

   :تشخيص االكتئاب

يعتمد تشخيص االكتئاب عىل ما يشكو منه املريض من أعراض مع وصٍف 

  للمرض منذ بدايته باالستناد عىل أسئلة الطبيب و الذي من خالل هذه
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األسئلة يكونه قصداً حتى يتم التفريق بني االكتئاب و أمراض أخرى و كذلك  

التاريخ الشخيص للفرد منذ والدته و حتى الفرتة الراهنة باإلضافة إىل التاريخ املرور ب

العائيل فإذا كان هناك حالة مرضية و عالقة املريض بأفراد العائلة مع إضافته إىل 

التاريخ الطبي و معرفة جميع األمراض التي يعاين منها املريض سواء أكانت عضوية أو 

للمريض و ظروفه و مقابلة أطراف مهمة يف حياته نفسية و بعد ذلك يكون دراسة 

إلعطاء املزيد من املعلومات و إجراء اختبارات نفسية كاختبار الشخصية او اختبار 

  . االكتئاب مثل مقياس هاملتون أو مقياس بيل ثم االنتقال إىل خطة العالج 

  كلفة االكتئاب 

عىل نواحي الحياة من  االكتئاب هو من األمراض املكلفة جداً حيث ميتد تأثريه

اضطراب العمل اىل تدهور الحياة نفسها باإلضافة إىل كلفة العالج املبارش ويعّد 

واكتئاب , االكتئاب عادًة عند كبار السن هو أكرث كلفة من حيث الكلفة املبارشة 

وتعد منظمة الصحة العاملية أن "الشباب أكرث كلفة من حيث الكلفة غري املبارشة 

ين أكرب مسبب لإلعاقة بعد أمراض القلب وأكرث مسبب لإلعاقة ميكن منعه و االكتئاب ثا 

  ".تجنبه و عالجه و الشفاء منه 

  :العالج 

  : ميكن أن يكون العالج لالكتئاب مقسامً إىل قسمني 

  : و الذي بدوره يقسم إىل :  العالج الفيزيايئ - 

ج النفيس الكهربايئ العالج بالعقاقري و يشمل ذلك األدوية و مشتقاتها و العال  .١

 .وهو مفيد لعالج االكتئاب الحاد و الحاالت املهددة باالنتحار 

و يشتمل عىل أساليب عدة و يشري كل أسلوب إىل نظرية خاصة : العالج النفيس  .٢

 :و من أهمها 

إذ تبحث النظرية يف مراحل تكون الشخصية للفرد و ذلك املبكرة :  العالج التحلييل - 

ئاب استعادة لتجربة متعلقة بالالوعي إذ يركز العالج عىل اإلدراك منها و تعد االكت

  . الواعي 
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و يف هذه النظرية يتم الرتكيز عىل تقسيم السلوك الظاهر، وترى :  العالج السلويك - 

االكتئاب محصلة لتجارب الفشل املورث لإلحباط، و يكون العالج باستعامل األفعال 

 . السلوك االكتئايب و تحسن صاحب املرض  املعززة إيجابيا و بالتايل تعديل

ترى هذه النظرية أن االكتئاب هو ناجم عن فهم خاطئ للنفس و : املدرسة املعرفية - 

والعالج , البيئة املحيطة و كذلك للمستقبل فهو إذن حصيلة اختالالت التفكري

حسب هذه النظرية يكون بتطهري األفكار االكتئابية و مناقشة مدى صحتها، ثم 

طرح بدائل منطقية لهذه األفكار حتى الوصول إىل تغري منط التفكريعند الفرد 

 . املكتئب و يكون دور املعالج نقدياً و معتمداً عىل الحوار والنقاش 

فاملؤمن باهلل و املحافظ عىل قراءة القرآن والصالة واللجوء إىل هللا  :العالج الديني  - 

 . فكار االنتحارية و بثِّ روح األملطلباً للمساعدة يكون وازعاً ملنع األ 

و يكون عن طريق تكييف الفرد مع بيئته االجتامعية وبناء نظام : العالج االجتامعي - 

 .يومي و أسبوعي للحياة، واالندماج يف عالقات وروابط اجتامعية

  " العصاب " 

هو مشتق من كلمتني يونانيتني تعنيان اضطراباً " هذا املصطلح كام أشار كولز 

إذ إن هذا   1969أول من استخدمها   William callenوكان ويليام كولني  " عصبياً 

املرض يختص مبفهوم األمراض الوظيفية املتعلقة بالجسم وليس عن طريق تركيبته 

ثم تحول هذا , إذ يتضمن خليطاً من األمور العصبية و الطبية أو كليهام معاً , وبنائه 

ونرى بأن تعريف العصاب جاء تعريفاً نفسياً , ز العصبي املفهوم ليكون مختصاً بالجها

فهو مجموعة من االضطرابات قبل مشاعر القلق و االكتئاب و الوسوسة و الخوف 

املريض، إذ يجد معه الفرد أملاً وضيقاً فهي اضطرابات ليست بيولوجية و إمنا هي 

  .اجتامعية و نفسية يف نشأتها
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حس بوجودها و يستطيع أن يتفاعل معها و و يظهر عىل املريض أعراض ذاتية ي

تطرقنا إىل االضطرابات االجتامعية  إذاو لكن , لكن دون أن تضطرب عالقته مع الواقع 

تدفعه إىل الذهاب إىل فإنها ستظل مشكلة مصاحبة إليه و  التي تصاحب املريض

بأنه حالة  ) "معال ( ويف إشارة إىل العصاب أيضاً كام جاء يف كتاب . العيادات الطبية 

عقلية غري طبيعية نتج عن عدم وجود حل للرصاع العقيل بني القوى املسببة للكبت و 

  " الجزء املكبوت من الشخصية وينتج هذا الرصاع عن تكيف املريض و البيئة املحيطة 

و لكن هذا التعريف قد يكون مستمدا و مستنتجا من النظرية التحليلية وال 

و بالتايل نستطيع أن نستخلص معنى للعصاب , ه العام يعطي تعريفاً للعصاب بشكل

محيطه ل فيه املريض عىل اتصال بواقعه و فنعرفه عىل أنه اضطراب نفيس و بالتايل يظ

  . و غالباً ما يدرك املريض نفسه و بالتايل يتكيف مع متطلبات الحياة 

و لقد تنوعت املدارس يف كيفية البحث عن العصاب فمنها من يقول بأن  

لعصاب عىل عالقة بالجهاز العصبي النفيس ومنهم من يتناول النشاط النفيس وكذلك ا

 .النشاط العصبي العضوي عند الفرد وهذه دراسات كيميائية أو حيوية 

لكن رغم اختالف املدارس يف التفسري و البحث و تعليل هذا املرض فإنها تلتقي 

ن يكون هناك مرونة يف التعامل يف مشرتكات يف تحليل املرض، ومن جهة أخرى ال بد أ 

مع كل حالة من هذا املرض و ذلك باألخذ بعني االعتبار التفرد و التنوع يف شخصية 

و كذلك من املهم أن يقوم املعالج باتخاذ و تبني أسلوب أكرث فعالية و تأثريا , األفراد 

عيد بحيث يتفهم العصايب من خالل طبيعته النفسية و جذورها و مساعدته يف أن ي

و يتمنى املؤلف أن . بناءه عىل نحو يجعله أكرث وعياً وتوازناً و تفاعالً مع اآلخرين 

يف الوطن العريب خاصة أصحاب االختصاص يف علم النفس بأن يكون هناك "يكون 

تطوير ملؤسسات الطب النفيس واالهتامم بهذه الخدمات والتطرق إىل مثل هذه 

  " .كرثة يف الوطن العريب األمراض كمرض العصاب والذي ينترش ب
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   :تفسري املرض

هناك عدة نظريات تطرقت إىل العصاب النفيس عىل طريقتها الخاصة وبطبيعة 

فنظرية التحليل النفيس تناولت العصاب عىل انه ناشئ عن التفاعل مع , ما جاءت به 

 املحيط خالل مرحلة الطفولة املبكرة و بسبب ما يواجهه الفرد من مواقف تجعله ال

هو نتيجة لتفاعل ) فرويد(يستطيع أن يعرب عنها مام يدفعه إىل كبتها فالعصاب يف نظر 

بأن جانباً من الزاوية النشأوية قد يتاثر "رأي آخر ) اوتوفنجل( وكان لـ , عضوي 

وهنا نالحظ بأن " بالعصاب كأن جانباً من الطاقة الغريزية يتغري إىل طاقة ضد غريزية 

  .هو النشاط الغريزي يكون اشد صلة بالغريزة ) فرويد( االنا الذي يؤكد عليه

فريى بأن هناك حساسية عصبية لدى املصابني و هذا اليشء يجعل ) ادلر(أما 

الفرد كئيب ومنعزالً وغري قادر عىل التعامل، ومن ذلك انعدام الشعور باألمن و الثقة 

التوازن مام يجعله  بالذات، إذ يفرض ذلك عىل الفرد بأن يصل إىل حالة من األمن و

يتخذ أشكاال لتحقيق ذلك كأن مييل إىل الخجل أو الجشع مبحاولة التغلب عىل العصاب 

بالقوة او الحيلة و ذلك اعتقاداً منهم بأنهم عاجزين عن أي يشء لهذا العصاب لذا فإن 

العصابيني يُالحظ عليهم بأنهم متجنبني للقضايا الحياتية و التخلص من العصاب عىل 

هو ) ادلر(ب اآلخرين و يف ذلك محاولة للهرب من املسؤولية فالعصاب بنظر حسا

  .صاحب شعار كل يشء أو ال يشء مام يجعله يف رصاعات كثرية 

فرتى أن العصاب هو مرض ناشئ عن الصدمات مرتبطة ) كارين هورين(أما 

و بالشعور لدى الفرد بقلق أسايس ناتج عن شعوره بالضعف أمام القوى الطبيعية 

االجتامعية و ترى بأن العصايب يقوم ببناء صورة مثالية ال شعورية و تختلف عن القيم 

وقد مييل العصايب إىل حل , العقلية بهدف حل أو تحقيق الرصاعات التي يواجهها

  . ارصاعاته عن طريق إسقاطها عىل الخارج و التخلص من تحمل مسؤولياته
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ل مرض العصاب بأن هناك رصاعاً لذا نرى انه من خالل تفسريات النظرية حو 

وهذا الرصاع الناتج عن الحياة  يحول دون تحقيق الهدف للفرد مام يؤدي إىل نشوء 

  .العصاب 

  تشخيص املريض 

ال بد من أن مير املريض عند املعالج بعدة خطوات حتى يستطيع الكشف عليه 

  :و فحص عصابه و تالياً الخطوات التي يتبعها املعالج 

ات عامة عن املريض و معرفة السبب الرئييس يف دفع املريض إىل تقيص معلوم .١

عائلية نفسية، و التعرف  أمراضالعيادة، و التعرف عىل الوراثة وما يتعلق من 

حياته الطفولة و تاريخ املريض الحايل و يضاً عىل تاريخ حياة املريض منذ أ 

. يم النفيس له إىل التقو باإلضافةاالجتامعية و الفحص الطبي الكامل للمريض 

معتمد  أسلوبلذا فهناك خصائص عىل املعالج أن يتمتع بها ومنها أن يكون ذا 

عىل الخربة و العمل عىل كسب ثقة املريض و أن يكون الطبيب واعياً و منتبهاً 

 .للحالة، و أن يكون موضوعياً يف التعامل مع املريض 

" النفسية وأعراضها وقد أشار محمود هاشم إىل التصنيف الرسيري للعصابات 

تصنيف األمراض العقلية والنفسية وضمنها  ١٩٦٨أقرت منظمة الصحة العاملية سنة 

الوسواس القهري , الهسترييا الرهابية , عصاب القلق : العصابات حسب التقسيم التايل 

  "وسواس املرض و الذهان العصبي , 

  العـالج 

إلعياء و املهدئات أو تستخدم عدة طرق يف عالج العصاب فهناك مضادات ا

و باإلضافة إىل العالج النفيس وكًال . مضادات القلق التي تخفف من هذه الُعصابات 

فالتحليل النفيس لفرويد يعتمد يف نظريته عىل  نقل الرصاع , حسب نظريته 

و كذلك أشار إىل , الالشعوري إىل الشعور بحيث يفقد املريض املرض  و يلقى بالكبت

لتي من خاللها يسقط املريض مشاعره وعواطفه الكامنة تجاه نفسه آلية التحويل ا

  .ولكن بشكل إيجايب ال سلبي 
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باإلضافة إىل العالج الفردي الذي يرى بأنه عىل الطبيب أن يوجه املريض بتمرينه 

عىل التعبري عن مشاعره و إعادة بناء الثقة من جديد و تنمية حسه االجتامعي تجاه 

  . اآلخرين 

رسة العقالنية فرتى بأن العالج يكون من خالل التعلم الذايت وعزل أما املد

و ترى . الجوانب غري املنطقية عن سلوك الفرد و مواجهته للحياة و بشكله الجديد

املدرسة السلوكية بأن العالج يتمركز حول املكان و الزمان الراهنني وذلك باحداث تغري 

يز اإلمكانات االجتامعية و التكيفية لدى مبارش و كف السلوكات غري اإليجابية و تعز

  .باإلضافة إىل العالج النفيس الجامعي . الفرد و ذلك ضمن طرق املدرسة السلوكية

 :األمراض النفسية و العقلية و الفرق بينهام 

بأن األمراض  ١٩٥٢صدر عن جمعية الطب النفيس عام :  مفهوم املرض النفيس - 

ن االنحرافات التي ال تنجم عن علة عضوية عبارة عن مجموعة م" النفسية هي 

و هذا يعني بأن املرض النفيس ليس له عالقة " الخ ..... أو تلف يف تركيبة الدماغ 

إمنا هو اضطراب وظيفي يعود إىل الشخصية و , الجسمية و العضوية  بالنشأة

قات تسببه الخربات املؤملة التي مير بها الفرد و كذلك االنفعالية، و اضطراب عال 

, الفرد باملحيط وكل يشء يتعرض له الفرد يف حياته يسبب له املرض النفيس 

    .فاألمراض النفسية غري عائدة إىل أي تلف يف الجهاز العصبي 

فعىل من يريد أن يفهم أسباب األمراض النفسية عليه بدراسة الفرد والبيئة 

العوامل التي تحصل عن كالتكيف و العوامل االجتامعية و : والعوامل املؤثرة عليه

سوء التكيف، فاملريض نفسياً يحاول أن يلجأ إىل الحيل الدفاعية التي تربر له عدم 

توافقه مع البيئة فهو يتعرض إىل مشاعر أمل و توتر بأبسط األمور التي يواجهها يف 

, و تصدر منه استجابات قوية تجاه أوهن املواقف املحبطة , حياته اليومية 

  اً تبدو عليه أمراض متيزه بأنه عصايب كأن يبدو قلقاً فاملريض نفسي
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فالشخصية و السلوك العصايب , بشكل عاٍل تجاه موقف ال يستحق هذا القلق 

  . يختلفان يف الدرجة فقط عن الشخصية و السلوك السوي 

يتناول هذا املفهوم كل ما يتدرج تحت االضطرابات : مفهوم املرض العقيل  - 

فصاحب هذا االضطراب يبدو , العامة حول السلوك و الشخصيةاالنفعالية و النظرة 

واملرض العقيل يخل بصاحبه و يجعله , شاذاً وغري متوافق و متكيف يف حياته

وغري قادر عىل , مضطرباً يف شخصيته و مختالً يف التفكري و القوى العقلية لديه 

ىل أن صاحب ضبط نفسه مام يؤدي به إىل سوء التوافق االجتامعي و باإلضافة إ

  .هذا املرض غري قادر عىل تحديد األسباب التي تقف وراء شذوذه 

منها ما هو ناشئ عن علة عضوية تظهر يف : و تقسم األمراض العقلية إىل قسمني 

الجسم إذ يسهل الكشف عن موقع اإلصابة و منها ما هو غري معروف إن  كانت له 

تكون ناشئة عن إصابة بالجهاز : ة فاألمراض العقلية العضوي. أسباب عضوية أم ال 

كالجرح و التلف نتيجة ألسباب، أو بسبب الضمور لهذا الجهاز ) املخ(العصبي املركزي 

عند الشيخوخة و كرب السن، و التي من شأن هذه املرحلة أن يصاحبها تراجع يف 

و كذلك تعود هذه األمراض العضوية إىل عوامل خارجية كتعاطي , الوظائف الجسمية 

لكحول و املخدرات أو إىل عوامل داخلية كإفراز الغدد،  واإلصابة ببعض األمراض التي ا

  .تؤدي إىل اختالل القوى العقلية و تدهورها مثل مرض الزهري 

فلقد اختلف أطباء املرض العقيل يف : أما حول األمراض العقلية غري العضوية 

ية فمنهم من يعزوها إىل أسباب تفسري السبب الكايف وراء األمراض العقلية غري العضو

استعدادية تكوينية يف شخصية الفرد و منهم من يرجعها إىل سبب وظيفي يف الجهاز الغددي 

وليس عضويا ومنهم من يقول بأن التغريات الفسيولوجية و الكيميائية هي املسؤولة عن 

ا نسميه من إىل  أن األسباب البيئية وم) " مصطفى فهمي(و كذلك أشار , املرض العقيل 

  و يحمل الكالم حول هذا " عوامل إحباطية قد تكون سبب يف املرض العقيل غري العضوي 
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التصنيف بأن األمراض العقلية غري العضوية هي أمراض يرجع االضطراب فيها إىل 

خلل يف الوظائف العقلية تستثنى من األسباب العضوية إذ إن األمراض العقلية غري 

  .ام و جنون العظمة و جنون االضطهاد والهوس و االكتئاب العضوية تشمل عىل الفص

  الفرق بني األمراض النفسية والعقلية 

هناك فروق متيز األمراض النفسية من األمراض العقلية وفيام ييل نتطرق إىل 

  :العامة منها 

املرض النفيس يكون سببه إخالل جزيئ أو انحراف من ناحية جزئية يف شخصية  - 

قوي وشديد يف القوى  إخاللملرض العقيل يكون سببه ناجامً عن بينام ا, الفرد 

يف جميع وسائل التوافق إذ يتناول معضم شخصية  إخاللالعقلية مام يؤدي إىل 

  .الفرد 

املرض النفيس يتناول الفرد من ناحية انفعالية بدون اضطراب يف الوظائف  - 

يسيطر عىل التفكري  بينام املرض العقيل, تكون بدرجة بسيطة  أنهاالعقلية اال 

 .لدى الفرد و كذلك التامسك يف الوظائف العقلية 

ميتاز املريض عقلياً بالضعف الشديد بالقوى العقلية و ال يعطي للواقع أي و  - 

اهتامم و يعمل عىل تحريفه و تشويهه و يراه بصورة شاذة  كأن يرى بأن الرشطة 

فانه يظل متصالً بواقعه و  أما املريض نفسياً , تالحقه فهو يقطع الصلة بالواقع 

منغمساً به و يترصف بشكل يستطيع من خالله التكيف مع الواقع و لكنه يعاين 

 .من تحقيق حياة أفضل 

كذلك فإن املريض العقيل ال ميتلك الوعي ملشكلته الحالية وما ينم عنها من  - 

لكن املريض النفيس يكون عىل عكس , ترصفات شاذة فهو غري متبرص بسلوكه 

أنه ال يعرف األسباب التي تقف وراء  إالفهو يعي مشكلته و يدرك سلوكه  ذلك

 .هذا السلوك 

املريض عقلياً قد يكون خطراً عىل نفسه و عىل الناس وال يستطيع أن يخدم  - 

  نفسه فهو بحاجة إىل مستشفيات و مصحات تعتني به ، أما بالنسبة
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ملجتمع إال أنه للمريض النفيس فهو شخص ميارس حياته ويأخذ دوره يف ا 

يعاين من مشاعر القلق و االضطراب خالل مامرسته للحياة فهو شخص قادر 

عىل أن يصرب عىل مشكلته و ال رضورة للعناية به يف مصحات إال عندما تكون 

 .مشكلته حادة

بالنسبة للعالج النفيس فقد يكون املريض النفيس مستفيداً منه و لكن املرىض  - 

ه لصعوبة إخضاعهم تحت العالج أو التفاهم معهم العقليني ال يستفيدون من

 .حول ذلك 

  االضطرابات النفسية و العقلية 

عند التعرف عىل االضطراب النفيس و العقيل نجده عبارة عن أعراض متعددة 

تختلف من مريض آلخر و نالحظ الفرق يف شدتها و تأثرها من فرد آلخر ومن خالل 

  .سوي من الشخص غري السوي هذه األعراض قد نتعرف عىل الشخص ال

فاالضطرابات النفسية و العقلية كانت قدمياً و حديثاً مجاالً للبحث والتعرف 

عليها و عىل مسبباتها فلقد انترشت عىل مدار الحياة سلوكات غري سوية و يف كل عرص 

إذ حاول اإلغريق وضع نظريات حول تفسري , حاول من فيه أن يفرسوا تلك السلوكات 

فكان أصحاب االضطراب ,  ملضطرب، ومثلهم الصينيون و الرومان والفراعنةالسلوك ا

النفيس و العقيل مضطهدين من قبل املجتمع و منبوذين و ال يعرفون سوى العذاب و 

فكان يعتقد بأن هناك أرواحاً رشيرة تقف وراء اضطرابهم مام , الحرق بالنار و االستهزاء

خرج هذه األرواح، و لكن أصبح هناك تقدم يلجأ التنكيل بهم وثقب رؤوسهم حتى ت

مع الزمن يف املجال العلمي فكان الكثري من النظريات التي وضعت يف ضمن هذا 

املجال واهتمت بهؤالء الفئة من الناس و كذلك دور التكنولوجيا يف االهتامم بهوالء 

  .والرعاية بهم يف مراكز و مصحات مناسبة لهم من حيث الخدمة 

القول بأن االضطرابات النفسية و العقلية قد مرت خالل العصور و قد نستطيع 

  :يف ثالث مراحل و هي 
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املرحلة القدمية من التاريخ و التي اعتمدت عىل الخربة و هو ما نراه يف مرص  - ١

  .القدمية 

املرحلة اليونانية العربية و التي اعتمدت عىل املجال االكلينييك و التجربة و  - ٢

راط و ترجمتها إىل العربية عن طريق علامء العرب بدأت بجالينوس و أبو ق

الرازي، و ابن سينا، حيث أنشئت املستشفيات للمصابني باالضطرابات و : أمثال

 .خاصة يف إسبانيا و الذي سمي هذا العرص بالعرص الذهبي للطب والكفاء 

 .العرص الحديث و الذي اعتمد عىل املنهج العلمي و البيولوجي - ٣

  االضطرابات  نظرة اإلسالم إىل

أما نظرة اإلسالم حول هذه االضطرابات من خالل القران الكريم نرى بأن هناك 

رأياً يف التعامل مع املرىض إذ إن اإلسالم مل يستخدم لفظ مجنون او الشخص املضطرب 

إال إىل الذين خرجوا عن طاعة هللا واألغبياء من الناس و اقرتن ذلك بالسحرة و من 

  .الجتامعي اإلسالمي يخرج عن املألوف ا

فاملجنون يف نظر اإلسالم ليس من مّسه الجن فحسب أو كام يف العصور الوسطى 

بأنه رادف لألرواح بل هو خارج عن املألوف الطبيعي يف الحياة االجتامعية بسبب 

لذا فاإلسالم رأى بأن املضطرب نفسياً و عقلياً ليس باألرواح الرشيرة و إمنا ذكر "مرضه 

لكريم أمور النفس بشكل عام بعدة مرات وأكد القرآن الكريم عىل أن بالقرآن ا

االضطرابات النفسية قد ترتك أثراً سيئاً عىل الفرد فأحياناً يبتعد عن طاعة هللا ليس 

 " طوعاً وإمنا ألسباب مرضية وال عىل املريض حرج 

للسواء النفيس عنه يف ) ١٩٧٩ريتشارد،  (وهناك خصائص أساسية اعتربها 

كأن يصدر عن الشخص أداء أفعال موجهة نحو املشاكل : الكفاءة  - :الضطراب النفيس ا

  .و الضغوط النفسية 

  .الشخص السوي لديه أفكار و ترصفات مالمئة تعكس واقعه  :املالمئة  - 
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 .الشخص السوي قادر عىل التكيف و التعديل يف مواجهة الصعوبات: املرونه  - 

 . عكس املضطرب فهو عىل احتكاك باملواقف  :القدرة عىل اإلفادة من الخربات  - 

فالشخص املتوافق أكرث قدرة عىل التفاعل االجتامعي و  :الفعالية االجتامعية  - 

 .االتصال باآلخرين 

فالشخص السوي يتصف بالطأمنينة واألمن يف إدراكه و  :االطمئنان إىل الذات   - 

 .تقدير لذاته 

ومنظمة الصحة العاملية اتفقت  الجمعية األمريكية للطب النفيس" ونرى بأن 

عىل ثالثة أمور فتعرف االضطرابات إىل أمل نفيس و عقيل و عضوي واضح و مصاحب 

الضطرابات، و تصور ذو داللة إكلينكية يف الشخصية و انحراف السلوك عن معايري 

  " .املجتمع 

  :أسباب االضطرابات النفسية و العقلية 

دراسات يف علم األسباب التي تقف وراء ) يركرابلني و فرويد و ما(تعّد نظريات 

هذه االضطرابات فكان تقدماً أوسع عام جاء عليه يف املايض، إذ كان تقدماً يف تطور 

طرق جديدة و أساليب متثل التشخيص بالرنني املغناطييس و دراسات علم الوراثة و 

فة باألسباب دراسات يف العلم البيولوجي و كذلك الدراسات الطولية فأصبح هناك معر 

املؤدية لهذه االضطرابات، كالفصام واالضطرابات االنفصالية ثنائية القطب،  إدمان 

الكحول، و بعض االضطرابات املعرفية فأصبحت هناك أسباب عمل األخصائيون عىل 

البحث من ورائها، إذ تختلف يف األمور التالية و التي تعمل عىل إظهارها عىل املريض و 

  :منها 

و هو ناتج عن األرسة و معاملة الوالدين للطفل وأسلوبهام  :لتنشئة انحراف ا - 

  .املتبع معه 

فالشخص الذي تعرض يف حياته إىل ضغوطات منذ منوه له عالقة  :شذوذ التكوين  - 

  .باالضطرابات العقلية و النفسية 
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بأن األمراض النفسية و العقلية قد تحمل يف " له عالقة :  نقص العقل و الخلل - 

أسباباً وراثية بني اآلباء و األبناء وهو يعود إىل البيئة الواحدة والعيشة  طياتها

فنقص العقل هو قد يكون ناشئاً عن الخلل يف اإلدراك ومن ثم " املتشابهة 

 .ينعكس سلباً عىل الفرد، ويؤدي به الحال إىل االضطراب العقيل والنفيس 

 حياتهم اضطرابات و هم الذين يواجهون يف :مواجهة املشكالت الحياتية  - 

مصدرها املجتمع كأن تكون اقتصادية أو سياسية أو طبيعية أو اجتامعية أو 

نفسية أو عائلية ملا ينعكس عليه األمر، و يصبح من الواجب عليه أن يتخلص من 

 .هذه املشكالت فإذا مل يتجنب هذه املشاكل فإنه يتعرض لالضطرابات النفسية 

  أسباب مهيئة للمرض 

مل مهيئة للمرض أو متهد لـه و قد تكون من أعراضه و لكن ليس هناك عوا

بداللة حقيقية و قد تصادف هذه الناس حيث إنه قد ال تؤثر عليهم فيصبحو 

  .مضطربني عقليني أو نفسيني 

  :ومن هذه األسباب املهيئة 

 إذ تعترب سبباً مهيئاً للمرض فاملرض العقيل يف أحد أفراد العائلة يجب أن :الوراثة  - 

يقيم املعالج بحرص إذ قد ال تخلو تاريخ العائلة من وجود حالة من 

 .االضطرابات 

ثم املرحلة  بأمناطهايبدأ البرش مبرحلة الطفولة و التي تختص  :املرحلة العمرية  - 

التالية وهي املراهقة وفيها ترتفع االضطرابات النفسية والعقلية، ثم تأيت 

 .النواحي الجسمية والنفسية والعقلية مرحلة اليأس وفيها تكرث األخطار من 

باالضطرابات النفسية  اإلصابةإذ إن الخربة العملية تعترب أن معدل "  :الجنس  - 

  " .والعقلية متفاوت بني الجنسني و تكرث الزيادة عند النساء 
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فالعوامل البيئية لها دور يف تهيئة املرض مثل التقدم العلمي و  :العوامل البيئية  - 

 .و التنافس و الحروب و األحداث االجتامعية  التكنولوجيا

تعد سبباً مهيئاً لالضطرابات كالعمل يف املجاالت التجارية التي لها دور يف  :املهنة  - 

االضطرابات و كذلك األطباء و تعاملهم مع العقاقري واملنومات و التي بدورها 

 .تؤدي إىل اإلدمان 

  التشخيص 

من كافة جوانبها و التعرف عىل مجاالتها ال بد من تناول الشخصية املضطربة 

  :حتى معرفة االضطراب ومن  هذه الجوانب 

عالقة املريض مع , الحركات, الخجل و القلق , إهامل الذات , وضعه  :السلوك  - 

  .األطباء 

 .الرسعة و البطء فيه , ترابطه , كمية الكالم  :الكالم  - 

 .غري مناسب , متجمد , مبتكر, منبسط , مكتئب , قلق  :املزاج  - 

 . آليته , التحكم فيه ,  إمكانيته, مجرى التقليد , املحتوى :  التقليد - 

 .توهم , عظمة , اضطهادية , اعتقادات خاطئة :  الضالالت - 

 .إدراكات برصية، أو سمعية، أو جسدية دون وجود مؤثر :  الهالوس - 

 .، و مخاوف تأفكار، و صور، و اندفاعا:  الظواهر القهرية - 

 .للزمان و املكان :  التعرف - 

بالنسبة لألحداث القريبة و البعيدة التي تشري إىل أمراض املخ من خالل :  الذاكرة - 

 .قصة قصرية 

 .تشوش الوعي من خالل عمليات حسابية، وأسئلة عامة :  و التذكر هاالنتبا - 

 .من خالل اختبارت الذكاء و مقاييسه :  الذكاء - 

 .لعالج و إقناعه باملرض هو إقناع املريض برغبته با:  االستبصار - 
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  : الوقاية

و تكون الوقاية من االضطرابات النفسية و العقلية، و مبا أن جوهر اإلصابة قد     

  :يكون اجتامعياً أو شخصياً فال بد من القيام باألعامل التالية 

و يبدأ بانتقاء عمل مناسب للفرد و إمكانيته و ميوله مبا يسعد : العمل مع الناس  - 

  .الذات 

 .حتى يكون هناك فرصة لإلبداع و ملء الفراغ :  امرسة الهواياتم - 

فالشعور بالوحدة قد يسبب بعض األمراض فال بد من الرتابط :  املشاركة االجتامعية - 

و من " االجتامعي و االلتحاق باملراكز االجتامعية و املشاركة يف املناسبات 

د و دورها يف التنشئة األدلة عىل أهمية الحاجة إىل االرتباط يف حياة الفر 

االجتامعية وهي أمراض سوء التكييف و التي يصعب عالجها عن طريق 

 .أساليب العالج النفيس

فعىل الفرد أن يقبل مشاعره كانسان طبيعي و سوي و الحفاظ عىل :  فهم الذات - 

الصحة النفسية و مواجهة ضغوطات الحياة بالتوافق و التكيف الشخيص 

 .اته و العناية بصحته االجتامعي و إشباع حاج

  :العالج

كان العالج يف السابق تقليدياً و الذي يعتمد عىل وجود مرشد و هو شخص لـه 

خربة و معرفة واسعة فيقوم بنفسه بتفسري الحقائق و تقيص األسباب للمرض إذ إنه 

  .قد ينجح يف معالجة املريض أو قد يلقى صعوبات كثرية يف العالج 

ت بعض األساليب النفسية التي من شأنها أن تعالج أخرى فقد وجدومن جهة 

اإلرشاد املتمركز حول : االضطرابات التي يعاين منها األفراد،  فمن هذه األساليب 

الشخص إذ تعترب املقابلة شيئاً  مهامً يف هذا األسلوب حتى يتم الرتكيز عىل 

س أن الفرد املريض للوصول اىل فهم الحالة و مشاكل املريض فيقوم هذا عىل أسا

قادر عىل إحداث تغيري ليصل إىل تحقيق أهدافه فهو يسعى اىل توكيد الذات و 

  و كذلك استخدام العالج الجامعي وكان هناك أساليب  دالة . تحقيقها
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عىل ذلك ومنها السيوسودراما و السيكودراما باإلضافة إىل العالج النفيس 

حر والتحليل النفيس والتحويل و واستخدام التحليل النفيس مبا فيه من التداعي ال

استخدم العالج السلويك، وما أكرث أساليبه من اسرتخاء و الكف املرشوط  و التقيد 

وغريه، و كذلك العالج النفيس ومن أساليب كثرية تطرح األسئلة و عكس األدوار و 

خدم استمرار االتصال وهذه هي أنواع من العالج النفيس، أما العالج الفيزيايئ فقد است

فيه العقاقري واملهدئات ومزاولة األنشطة الجسمية، باإلضافة إىل العالج النفيس، و 

مبتكره العامل ماير ويكون فيه البحث عىل عوامل بيولوجية و سيكولوجية الفرد كعالج 

  .تعديل البيئة

  ذهان الهوس االكتئايب 

رية متعاقبة اختالل يتألف من نوبات دو " يعرف ذهان الهوس االكتئايب عىل أنه 

فهذا النوع من االكتئاب يطلق عليه االطباء العقليون " من االنرشاح املفرط و االكتئاب 

و لكن هذا املرض هو اضطراب عقيل إذ يكون يف , اليأس , الغم , الحزن , الكآبة 

" الذهانية  األمراضاالكتئايب أو الهوس االكتئايب و هو من مجموعة ) الجنون(استجابته 

) كريبلن( أعراضهن افرد االكتئاب الجنوين باعتباره مريض مستقل ووصف م أولو 

ويف هذا املرض تحدث " ووصف الهوس االكتئايب أنه حالة تتميز بفرتات طويلة  ١٨٩٦

نوبات طوال حياة الشخص و ينتج عنه التدهور العقيل ففي هذا املرض يكون هناك 

لنواحي العقلية أي باضطراب املزاج أكرث متايز و وضوح للنواحي الوجدانية أكرث منه يف ا

  .من التفكري 

" العقلية املنترشة  األمراضإن ذهان هوس االكتئاب هو من : انتشار املرض 

وأن " من الناس البالغني و أن نسبة انتشاره بني النساء أكرث من الرجال % ١٥ويقدر أن 

ي مرحلة من العمر و هذا املرض ميكن أن يظهر عند البلوغ و لكن ميكن ظهوره يف أ 

  .املصابني باملرض  أقاربكذلك يزداد خطر االصابه بذهان الهوس االكتئايب بني 
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   :األعراض

أعراض هذا املرض حالة الزهو و املرح و من خالل هذا يشعر  أهمإن من 

ال تستمر معه طويالً و يترشد  اإلهانةاملريض بالخفة و النشاط والطاقة، فاملضايقة و 

وعندما تكون الحالة شديدة فقد يالحظ عىل املريض ,  ألخرىض من فكرة ذهن املري

ليدخل حالة من عدم الرتكيز وعدم االنتباه و القيام بأعامل متعددة  األفكارهروب 

فهو ال يكل : كذلك يالحظ عىل املريض إثارة يف مجال الحركة , دون إملام بواحدة منها

 األشياءم لساعات متواصلة و قد يرفض أن تنتقل ليظل مستمراً بامليش و متواصًال بالكال 

فحركاته تبدو يف عجلة و لكن مهام تكن عنده درجة االثارة فانه  آخرمن مكان إىل 

كامل (يكون قبيحاً ومرفوضاً و يشري  إثارةيكون صاحب هدف وليس ما ينتج عنه من 

املرىض بهذا  أحدإىل أنه كان " العقلية  األمراضالت مبصحة اى الححدعن إ ) دسوقي

املرض يالزمنا طوال زيارة املصحة يف سجون السودان ماشياً لساعات طويلة هاذياً بدون 

كذلك فإن من " توقف و ينتقل من الحديث عن الذرة إىل فساد املجتمع و هكذا 

بصورة اكرب من جنون العظمة  أهميتهأعراض املرض أن صاحبه يبني فكرة وهمية حول 

ات الجسمية و العقلية حيث إن املريض قد يظن نفسه بطالً مع االعتداء يف القدر 

إىل أن املريض يظن نفسه موهوباً بالشعر و  باإلضافة, رياضياً و املرأة ملكة جامل 

املضايقة إذا مل  أوبسبب الغضب  لإلثارةالرسم و التمثيل و قد يكون للمريض قابلية 

عىل صواب لذا فهو ال يتحمل النقد تكن لـه مطالبة يف الحال إذا أشعره أحد بأنه ليس 

  .أو املعارضة، و أن أفكاره و أفعاله ليس لها توقيت محدد

و أما بالنسبة للشك فيتميز املريض يف أنه يشك يف ترصفات و نوايا وأفعال 

  .اآلخرين و من حوله إذ يتوهم أنهم يخططون له الرش 

الصعبة كموت صاحب هذا املرض ال يستطيع أن يتحمل الضغوط و املواقف و 

  شخص مهم لـه و إدراكه إىل فشل عالقته مع اآلخرين و خيبة أمله يف 
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و من خالل هذا نرى بان الشخص يفقد شيئاً له قيمة عنده مام يزيد , هذه املرة

  .من وطأة الفشل 

و الذي يشابه يف  أعراضه حينام : من هنا فإن هناك إشارة إىل االكتئاب الذهاين و 

ان الهوس االكتئايب و لكن االكتئاب الذهاين ميكن أن يختلف يف يكون حادا أمراض ذه

  .أنه ال يتضمن وقائع و تقلبات من االكتئاب واالنرشاح و هناك عوامل تتمثل بظهوره 

   :التشخيص

  .عادة ما يظهر املرض عند البلوغ و لكن قد يظهر يف أية مرحلة أخرى من العمر - 

 .االكتئاب أو كالهام  يتكون املرض من نوبة تعود إىل الهوس أو - 

يظهر املرض يف شخصيات تتميز بتقلب العاطفة بني الحزن و الفرح وامليل إىل  - 

وهناك عالقة بني القابلية لإلصابة باملرض و بني األشخاص " االختالط االجتامعي 

 "  .ذوي البنية العضوية البدينة وذوي األمراض العضوية 

رشب , راالنتحا, االضطرابات العاطفية  العائيل للمريض يشري إىل كرثة خالتاري - 

 .املسكرات و املشاكل العائلية 

   :العالج

عالج هذا النوع من املرض قد يكون أكرث قابلية للعالج النفيس من بعض أنواع 

ألن النكوص فيه ليس عميقاً و : الذهان األخرى كالفصام و يعود ذلك إىل أسباب منها 

لته كلياً و كذلك فإنه أقل نرجسية إذ أن هناك فرصة املريض ليس فاقداً لالستشعار بحا

هذه الفرتة " للسري نحو تحويل مرضه و أن املريض لديه فرتة تحسن ويعتقد بأن 

  " يستطيع العالج النفيس التحلييل أن يؤخذ بها بنجاح 

  .فقد يكون للعالج النفيس أثر بسيط ممكن مع الحاالت غري الشديدة و املمكنة التغري 
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العالج بالصدمات الكهربائية و العالج الكياموي و العالج النفيس من بني و أن 

األساليب الرئيسية يف العالج املبارش، و أن العالج بالصدمات الكهربائية املكثفة مرتني أو 

العالج بالعقاقري التي لها أثر  أيضاو يستخدم , ثالثة يف اليوم تخفف من هذا املرض 

م يف النفس، والسيطرة عىل السلوك كسلفات املغنيسيوم و مهدئ و القدرة عىل التحك

  . بروميد الصوديوم وغريها
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٦  

  الفصــل السادس 



  

٣٨٢ 
  

  

  

  

  محتويات الفصل السادس

  

  

  

  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل املعوقني - 

 املتأخرين عقلياً  - 

 رعاية املتأخرين عقلياً  - 

 مبادئ ورعاية ضعاف العقول - 

 األسس النفسية واالجتامعية للعالج النفيس والجمعي - 

 الصحة النفسية لألرسة - 

 الطب النفيس االجتامعي - 

 توجيه األحداث املنحرفني - 

 األحداث املنحرفني رعاية - 

 التأهيل االجتامعي املهني للمعوقني سمعياً  - 

 التأهيل االجتامعي املهني للمعوقني برصياً  - 
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  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل املعوقني

  

ميكن تصنيف املعاقني إلـى فئات أو أقسام وذلك حسب نوع اإلعاقة وطبيعتها إلــى 

أن الطفل قد يُصاب بإحدى هذه اإلعاقات أو األقسام التالية، مع األخذ بعني االعتبار 

  :العديد منها معاً يف وقت واحد، وتشمل

كفقد اليد أو الرجل أو بسبب (ويشمل املقعدون بسبب عاهات : العوق الجسمي .١

  ).شلل األطفال

 .الخ …ويشمل إعاقة البرص، السمع، الكالم،: العوق الحيس .٢

 : العوق العقيل .٣

 .نتيجة لالضطرابات االنفعالية والسلوكية: التعوق االجتامعي ضعاف العقول وأيضاً  .٤

عديدة متنوعة وتشمل اللجلجة : املصابون بأمراض الكالم وعيوب النطق وهي .٥

والتمتمة والتلعثم والحذف وأخرياً فئة املتأخرين دراسياً، وبالرغم من أنهم ليسوا 

ئة خاصة وكبرية تحتاج إلـى معاقني باملفهوم الحيس أو العقيل إال أنهم يشكلون ف

رعاية نفسية وتربوية خاصة، ولذا فإن هذه فئات تحتاج إلـى كثري من الرعاية 

والرتبية الخاصة السليمة من أجل إتباعها مع تلك الفئات والتي ال بد أن تكون مبا 

 ).١٩٩٧سليامن،  نعبد الرحم: (ييل

 :مبا ييل األهداف الرتبوية ملؤسسات الرتبية االجتامعية وتتمثل .١

  .العمل عىل مساعدة الطفل املعوق عىل التكيف االجتامعي - ١

مساعدة الطفل عىل تحسني قدراته وإنجازاته وتحصيله يف املجاالت الجسمية  - ٢

 .والعقلية والتي تعاين من قصور وظيفي فيها

معاملة الطفل املعوق كإنسان له قيمته وكرامته واحرتامه وحقه الطبيعي يف الحياة  - ٣

 ).هدف ديني وأخالقي (

إعطاءه فرصة متكافئة يف الرتبية والتعليم والتأهيل حتى ميكنه القيام بواجباته يف  - ٤

 ).١٩٩٣محمد حسني، . (الحياة اليومية واالعتامد عىل النفس يف كسب العيش
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  :وكام تتم عملية تأهيل املعاقني بهدف

هم تنمية طاقاتهم ويضمن التوافق الشخيص واالنفعايل واإلعداد للحياة مبا ميهد ل - ١

  .لهم االستفادة من الخربات املقدمة لهم

 .التوافق االجتامعي وتكوين عالقات اجتامعية سليمة - ٢

التوافق االقتصادي عن طريق تعليمهم وتدريبهم عىل مهنة معينة مناسبة  - ٣

واكتساب املهارات الالزمة للقيام باألعامل اليومية ويساعد اإلعداد املهني، 

إللتحاق بعمل معني عىل تحقيق قدر مناسب من االستقالل وبالتايل ل

  االقتصادي والتوافق املهني

  :التنظيامت التعليمية والرتبوية لألطفال غري العاديني .٢

هناك العديد من التنظيامت التعليمية والرتبوية التي ميكن استخدامها مع 

جية واملدارس الخاصة، األطفال غري عاديني كإقامة املدارس الداخلية أو املدارس الخار 

والفصول الخاصة للخدمات الخاصة واملدرس املتنقل والتدريس يف املنزل أو املستشفى، 

  :وسوف أتناول بعض هذه التنظيامت ببعض التفصيل ومنها 

حيث تعترب املدارس الداخلية من أقدم النظم التي اتبعت يف : املدارس الخاصة - ١

يها الطفل وخاصة املعاق سواء أكانت إعاقة تربية األطفال غري العاديني، ويقبل ف

بدنية أم عقلية ويقيض فيها سنوات عديدة تقدم له يف أثنائها الرعاية الالزمة 

فيقيم يف املدرسة ويقدم له الغذاء وتوفر له وسائل املعيشة املختلفة كام تقدم 

  .له فيها الخدمات الطبية والنفسية والرتبوية

يقترص النوع األول : ان من هذه املدارس الخارجيةومثة نوع: املدارس الخارجية - ٢

املكفوفني أو الصم أو املتخلفني عقلياً : عىل قبول فئة واحدة من غري العاديني مثل

وأما النوع الثاين فيقبل به أكرث من فئة واحدة من األطفال غري العاديني حيث 

 .تقبل املدرسة فئات مختلفة مثل املكفوفني والّصم

ويعترب هذا النوع من التنظيم املدريس أحدث أنواع التنظيامت : ةالصفوف الخاص - ٣

التي صممت للتغلب عىل نواحي قصور املدارس الخاصة سواء الداخلية أو 

  الخارجية حيث يتعلق األطفال غري العاديني بصفوف خاصة باملدارس التعليمية 
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إليها  العادية حيث يبقى الطفل بالصف الخاص يف أثناء الفرتة التي تقدم

خدمات تربوية خاصة ويشرتك مع غريه من األطفال العاديني يف أنواع النشاط 

التي ال تتأثر بنوع االنحراف الذي يتصف به سواء أكان ذلك يف أثناء الدراسة 

 :أو يف برنامج النشاط حيث إن الصفوف الخاصة تركز عىل األسس التالية

ظـيم املـدريس توجـد حجـرة ويف هـذا النـوع مـن التن: حجرة الخـدمات الخاصـة  - ٤

باملدرسة العادية وبها أخصايئ يف الرتبية الخاصـة، بحيـث يقـوم بتقـديم خـدمات 

إلـى األطفال غري العاديني الذين يوجـدون يف الصـفوف العاديـة، وقـد اتبـع هـذا 

التنظيم مع املكفوفني وضعاف البرص والصم وضعاف السـمع ولكنـه ال يصـلح يف 

املعوقني وهذا النظـام يقـوم عـىل أسـاس الفلسـفة التـي  حالة املتخلفني عقلياً أو

تنادي برضورة إدماجه بالصف العادي إذا توافرت لديـه القـدرة التـي متكنـه مـن 

تحصيل املواد الدراسية التي تقدم له ولغريه من املبرصين ويذهب إلــى طريقـة 

معينــة إىل حجــرة الخــدمات الخاصــة حيــث يســاعده األخصــايئ يف التغلــب عــىل 

 ٠صعوبات التي تواجهه يف عالقته مع االخرينال

وهذا نـوع آخـر مـن التنظـيامت املدرسـية وهـو شـبيه بالنظـام : املدرس املتنقل  - ٥

السابق ووجه االخـتالف هـو أن حجـرة الخـدمات الخاصـة تقـدم خـدماتها إلــى 

مدرسة واحدة، أما املدرس املتنقـل فيسـتطيع أن يقـدم خدماتـه إلــى أكـرث مـن 

من مدرسة إلـى أخرى، وواضـح أن هـذا النـوع مـن النظـام يقبـل  مدرسة متنقالً

الطفل غري العادي بالصفوف العادية وتقدم إليه الخـدمات الرتبويـة الالزمـة عـن 

طريق تعاون وتكامل جهود كل من املدرس العادي ومدرس الرتبية الخاصة ويعّد 

وحالـة الصـم هذا النوع من التنظيم املدريس يف حالة املكفـوفني وضـعاف البرصـ 

  ).١٩٩٧عبدالرحمن سليامن، (وضعاف السمع 

  :أهداف ورعاية تأهيل املعاقني تتمثل من خالل ماييل •

التعرف إلـى األطفـال غـري العـاديني وذلـك مـن خـالل أدوات القيـاس والتشـخيص  - ١

  .املناسبة لكل فئة من فئات املعاقني

 .إعداد الربامج التعليمية لكل فئة من فئات املعاقني - ٢
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رائق التدريب لكل فئة من فئات املعاقني لتنفيذ وتحقيق أهـداف الـربامج إعداد ط - ٣

 .الرتبوية عىل أساس من الخطة الرتبوية الفردية

إعــداد الوســائل التعليميــة والتكنولوجيــة الخاصــة لكــل فئــة مــن فئــات املعــوقني  - ٤

 .الخ.. كالوسائل الخاصة باملكفوفني أو املعوقني عقلياً أو سمعياً أو برصياً 

ـداد برامج الوقاية من اإلعاقة والعمل ما أمكن عىل تقليل حدوث اإلعاقـة عـن إعـ - ٥

  ).٢٠٠٠ماجدة عبيد، (طريق عدد من الربامج الوقائية 

  "املتخلفني عقلياً " 

تأخر أو بطء يف تطـور الطفـل العقـيل بحيـث يـتعلم : التخلف العقيل عبارة عن

سنه، وقد يتـأخر الطفـل يف التحـرك  الطفل األشياء ببطء أكرث من األطفال الذين يف مثل

واالبتسام واالهتامم باألشياء واستعامل يديه والجلـوس وامليشـ والكـالم والفهـم، أو أنـه 

يطور بعض هذه املهارات ويكون بطيئاً يف تطوير بعضـها اآلخـر، وتشـري املراجـع إلـــى 

ارد عدد من التعريفات للتخلف العقيل من وجهات نظر مختلفـة، فقـد عـرف تريـد جـ

(Tred Gold)  حالـة عـدم (التخلف العقيل من وجهة نظر الصـالحية االجتامعيـة بأنـه

اكتامل النمو العقيل إلــى درجة تجعل الفرد عاجزاً عن مواءمة نفسه مـع بيئـة األفـراد 

  ) .العاديني بصورة دامئة بحاجة إلــى رعاية وإرشاف ودعم

  :ات التاليةوالشخص الذي يعاين من تخلف عقيل تتوفر فيه الصف

عدم الكفاءة االجتامعية بشكل يجعل الفرد غـري قـادر عـىل التكيـف االجتامعـي  .١

  .باإلضافة إلــى عدم الكفاءة املهنية وعدم القدرة عىل تدبري أموره الشخصية

 .إنه دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقلية .٢

 .املبكرةإن تخلفه العقيل قد بدأ إما منذ الوالدة أو يف سنوات عمره  .٣

 .إنه سيكون متخلفاً عقلياً عند بلوغه مرحلة النضج .٤

 .يعود تخلفه العقيل إلـى عوامل تكوينية إما وراثية، أو نتيجة فرص ما .٥

 .إن حالته غري قابلة للشفاء .٦
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الذي تبنته الجمعية األمريكية للتخلف العقيل ومؤداه  (Hebar)أما تعريف هرب 

األداء الوظيفي الفعيل الـذي يقـل عـن املتوسـط أن التخلف العقيل يشري إلــى مستوى 

  :والذي يظهر يف مرحلة النمو مرتبطاً بخلل واحد أو أكرث من الوظائف التالية

  .النضج - ١

 .التعليم - ٢

 .التكيف االجتامعي  - ٣

أن الجمعيـة األمريكيـة للتخلـف العقـيل حاولـت  (Smith, 19)ويـذكر سـميت 

  )٢٠٠٠ماجدة عبيد، : (لتاليةتوضيح هذا التعريف عن طريق النقاط األساسية ا

 : أقل من متوسط - ١

وتعنــي أن عالمــة الفــرد يف اختبــار الــذكاء باملقارنــة مــع أبنــاء عمــره ال تتعــدى 

الدنيا من أبناء عمره % ١٦السادسة من عمره مبعنى أن هذا العدد سيكون من بني فئة 

  .يف أدائه العقيل

 :األداء الوظيفي - ٢

ملية تقييم عن طريق أداء أو أخبار تتمتع وتشري إلـى أن العدد قد خضع إلـى ع

بقدر كاف من الشمول بحيث يغطي ما أمكن من الخصائص العقلية التي ميكن 

  .قياسها

 :مرحلة النمو - ٣

  .ويقصد بها املرحلة التي متتد منذ بداية اإلخصاب حتى سن السادسة عرشة 

 :النضج - ٤

ساسـية التـي تـرتبط ويشري إلـى املعدل أو الدرجة التـي تنمـو إليهـا املهـارات األ 

بشكل عام مبرحلة الحضانة والطفولة املبكرة ويكون التأكيد هنا عىل مهـارات مـن مثـل 

الحبو وامليش والكالم والتحكم بعمليات اإلخـراج واألكـل ومشـاركة اآلخـرين مـن نفـس 

  .العمر مبستوى مقبول

 :التعليم - ٥

  .ن خالل الخربةويشري إلـى قدرة الفرد عىل الحصول عىل املعرفة واالستفادة م
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 :التكيف االجتامعي - ٦

ويشري إلـى قدرة الفرد عىل مامرسة االستقاللية يف املحافظة عـىل الـذات يف البيئـة 

املحلية وخالل سنوات املدرسـة األوىل، إذ إن مصـطلح التكيـف االجتامعـي يشـري إلـــى 

ن السـلطة قدرة الفرد عىل التعامل مع زمالئه من الطلبة والوالدين وغريهم ممـن ميثلـو 

  .واألطفال األصغر سناً 

أما العوامل السببية للتخلف العقيل فقد أظهرت العديد من الدراسات أن هنـاك 

ما تزيد عن مائة سبب للتخلف العقيل، وأن هذه األسباب جميعاً تعترب مسـؤولة فقـط 

من حاالت التخلف العقيل التي أمكن حرصـها واكتشـافها لـذلك ميكـن % ٢٥عن حوايل 

  :االت التخلف العقيل وفقاً لوجهة نظر السببية إىل قطاعني تقييم ح

من الحاالت وهي متثل األفـراد القـادرين عـىل األداء % ٧٥ويضم : القطاع األول -

الوظيفي ولكن بأساليب محددة وال توجد بها داللة عىل وجود تلـف يف املـخ، ويحـدث 

  : التخلف العقيل من مشابكة وهي

  .ضحةحالة وراثية معقدة وغري وا .١

العـدوى، تنـاول األم الحامـل لألدويـة دامئـة اآلثـار : أسباب ما قبـل الـوالدة مثـل .٢

 .الجانبية، العوامل اإلشعاعية وغري ذلك

 .الوالدة املبكرة، االختناق: أسباب راجعة إلــى حالة الوالدة .٣

 .مثل سوء التغذية: أسباب راجعة إلــى ما بعد الوالدة .٤

بـالتخلف العقـيل تواجـه آبـاء وأمهـات األطفـال أما املشكالت األرسيـة املرتبطـة 

املولودين ذوي التخلـف مسـتويات مـن الضـغط أعـىل مـن تلـك التـي يواجههـا والـدا 

األطفال العاديني، فمثالً طفل جديـد بصـفة عامـة ميثـل رضـاعة عضـو جديـد يف األرسة 

ألرسي واضطراب للنظام الروتيني وذلـك بالتـأثري عـىل حيـاة  اإلنسـان املاليـة والـدعم ا

الكامل، فإن ميالد طفل مع الضغوط املرتبطة مبيالد هذا الطفـل، فوجـود طفـل معـوق 

لـوظيفتهام والتـي تـرتبط  أدائهـامباألرسة ميثل ضغوطاً عىل الوالدين وانخفاضاً ملستوى 

  .إلـى حد كبري باملكانة االجتامعية واالقتصادية لألرسة

  :شارة الوراثية والتي تتمثل يفوميارس الوالدان العديد من الضغوط خالل االست
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 ردود  األفعال الطردية: الضغط التشخييص .١

قد يتسبب التشخيص الورايث يف حدوث أزمات للفرد داخل األرسة مثل اليأس من 

اإلنجاب يف املستقبل أو توقع وفاة الطفل املعوق، وتكرث أسئلة األهل حول الحالة، مثـل 

العالج املتاح؟ وكذلك يواجه اآلباء واألمهـات  ما الذي يحدث للطفل؟ وما سببه؟ وما هو

مشكلة الشك وعدم التأكد نتيجة لتضارب يف الشخصيات، ولـذلك يسـعيان إلــى مزيـد 

من األخصائيني نحـو مزيـد مـن التشـخيص ويسـتهلكان جـزءاً كبـرياً جـداً مـن الجهـود 

  .والوقت واملال الكثري

 .الضغط الوالدي واآلمال واليأس .٢

 . ضغط وقيم املجتمع .٣

 :رعاية وتأهيل املتخلفني عقلياً 

ــرياً يف طبيعــة إعــاقتهم  ــاً كب ــاً أفــراداً متفــاوتني تفاوت تضــم فئــة املتخلفــني عقلي

وحاجاتهم ومشاكلهم، ومع ذلك فإن هناك العديد من األسس والخصائص العامـة التـي 

تساعد عىل تحديد هذه الفئة كام ال بد من استخدام طـرٍق متعـددة مـن أجـل تقـديم 

  :عاية الالزمة ملثل هذه الفئة والتي تتضمنالر 

 :تصميم أنشطة خاصة باملتخلفني عقلياً  - ١

حيث ال بد من تصميم أنشـطة تعليميـة مشـوقة ومتسـمة باالبتكاريـة والفاعليـة 

وهذا ليس عمالً سهالً كام أنه يكون أكرث صعوبة بالنسبة ملدرس املتخلفني عقليـاً، لـذا ال 

يجب األخذ بعني االعتبار خصائصـهم التعلميـة الفرديـة بد عند تصميم أنشطة تعليمية 

وأن يكون لدينا علم مسبق بنقاط الضعف والقوة لديهم، وهناك إرشـادات عامـة متثـل 

أنشطة مصممة فإذا توافرت كافة االعتبارات يف نشاط معني فإنه نظرياً يجـب أن يعتـرب 

  : ا يأيتنشاطاً دامئاً للمتخلفني عقلياً وهذه االعتبارات تتمثل مب

ـورة أن يكـون  -١ ضع يف ذهنك األهداف املحددة لألنشطة عند تصـميمها ولـيس بالرض

هناك هدف واحد لكل نشاط، فالنشاط الجيد قد يخدم عـدة أهـداف ولـذا فـإن 

  .األنشطة يجب أن ال تصمم ملجرد التسلية تالميذ وإشغالهم

 .صمم األنشطة بحيث تكون واضحة وسهلة بقدر اإلمكان - ٢
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نشطة مخترصة وفق نقاط محددة ينتهـي منهـا الطـالب يف حـدود فـرتة اجعل األ  - ٣

زمنية  مناسبة لذلك النشاط، بحيث يضمن مشـاركة التالميـذ يف العنـارص الهامـة 

 .للنشاط

 تصميم وإبراز األنشطة يف تتابع بحيث تسمح للتلميذ باتباع الخطوات املتعاقبة  - ٤

 .العمل عىل توافر عنرص النجاح يف األنشطة - ٥

ن تشتمل األنشطة عىل تدريبات تعليميـة كثـرية بحيـث تتضـمن تـدريبات يجب أ  - ٦

 .عىل شكل ألعاب وأن ميارس التدريبات بصورة مختلفة

وأخرياً عليك تصميم األنشطة التي ميكن للتالميذ أن يلهـوا مـن خاللهـا فـالتعليم 

  .عادة يكون سهالً عندما يكون عىل شكل لهو

  :خلفني عقلياً أهداف وبرامج تربية وتأهيل املت -٢

وتهدف برامج الرتبية للمتخلفني عقلياً أساساً عىل معاونـة املتخلـف عقليـاً حتـى 

يصبح مواطناً صالحاً منتجاً ومعتمداً عىل ذاته معتمداً بها وأيضاً مساعدته عىل التكيـف 

والتوافق النفيسـ واالجتامعـي وذلـك بطبيعـة الحـال يف حـدود مـا تسـمح بـه قدراتـه 

منحته الطبيعة إياه ويف ضوء خصائصه واحتياجاته كام يجـب أن يوجـه  وإمكاناته التي

كـامل : (برنامج تربية وتأهيل األطفال املتخلفـني عقليـاً نحـو تحقيقـه األهـداف التاليـة

  ).١٩٩٤سليامن، 

وهو هـدف أسـايس للوصـول بالطفـل املعـوق إلــى : التوافق الشخيص واالنفعايل .١
ن الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية وتوافق التوافق الشخيص واالنفعايل وذلك أل 

شخيص وانفعايل يتعذر عليه ان يقيم عالقات اجتامعيـة ناجحـة وبضـامن نضـجه 
االجتامعـي واالنفعــايل يجـب أن يتقبــل الطفـل املتخلــف عقليـاً ذاتــه أوالً ويثــق 

  .بنفسه ثم مساعدته أيضاً عىل تحقيق أكرب قدر ممكن من التوافق االجتامعي
حيث إن توفري الخربات الرضورية تسـاعد عـىل نضـج الطفـل : تامعيالتوافق االج .٢

املتخلف عقلياً وتساعده عىل التوافق االجتامعي حيث إن نضـج الفـرد واسـتقالل 
شخصيته يساعد عـىل التكيـف للمواقـف االجتامعيـة املختلفـة، وهـذا يـأيت عـن 

ري طريق تدريب الطفـل عـىل أنـواع التوافقـات التـي تتمىشـ مـع مسـتواه وتـوف
الخربات االجتامعية الالزمة بها حتى تتمىش مع تطور منو الفرد املعوق مبـا يـؤدي 

 .إلـى تحقيق املستوى املالئم من النضج االجتامعي
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ويتوقـف تحقيـق هـذا الهـدف عـىل مـدى تحقيـق التوافـق : التوافق االقتصادي .٣

ربات الشخيص والتوافق االجتامعي للطفل املتخلف عقلياً حيث إن املهـارات والخـ

الالزمة وكذلك القدرة عىل إنجاز األعامل واملقدرة عىل التعامل مع اآلخرين يؤدي 

 .إلــى تحقيق استقالل اقتصادي

ومن االسرتاتيجيات املهمة لرتبية وتعلـيم املتخلفـني عقليـاً مـا جـاء بـه الطبيـب 

 عندما حـاول تـدريب الطفـل الـذي وجـده يف غابـة أفـريون يف فرنسـا) إيتارد(الفرنيس 

والذي كان يف حوايل الثانية عرشة من عمره اتبع إيتارد مع هذا الطفل أسـلوب تـدريب 

حـول ) سـيجان(الحواس والتطبيع االجتامعي ملدة خمـس سـنوات، وأيضـاً مـا جـاء بـه 

: النظرية الفسيولوجية حول التخلف العقيل والتي تتلخص يف أن التخلف العقيل نوعـان

ن النوع األول هـو الـذي يتلـف فيـه الجهـاز العصـبي األول سطحي والنوع الثاين جادوا

املحيطي وأما النوع الثاين جادوان وهو الذي ينشأ عن عيوب يف الجهاز العصبي املركزي 

بوضع برنامج عالجـي لتعلـيم وتـدريب املتخلفـني ) سيجان(ولتطبيق هذه النظرية قام 

  :عقلياً وميكن تلخيص هذا الربنامج يف النقاط التالية

عالج النوع األول من التخلـف العقـيل عـىل تـدريب العضـالت الستشـارة يعتمد  .١

  .األعصاب املستقبلة لتوصيل إحساساتها إىل الجهاز العصبي املركزي

يعتمد عالج التخلف العقيل عىل إحداث صدمات للجهاز العصبي املركـزي نفسـه  .٢

يـة عن طريـق األعصـاب املسـتقبلة لـيك تنشـط الخاليـا العصـبية يف القرشـة املخ

 .فتؤدي عملها مبعدل أكرث نشاطاً 

تم تدريب الجهاز العصبي عن طريق أنشطة تعتمـد عـىل إشـباع حاجـات الفـرد  .٣

 .ورغباته بحيث تكون هذه األنشطة من الحياة اليومية املعتادة للطفل

فمثالً كـان التـدريب الحـريك : االتجاه يف تعليم املتخلفني عقلياً من الكل إىل الجزء .٤

فالقدمني، فاليدين، فـالكتفني، فالـذراعني، فالرسـغ، فـالكف، وأخـرياً يبدأ باألرجل، 

  .األصابع
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كانت صفوف املتخلفني عقلياً التي أنشئت يف الهـواء الطلـق تعتمـد عـىل إشـباع  .٥

حاجــات الطفــل ورغباتــه، كــام تعتمــد عــىل أنشــطة لتنميــة الوظــائف الحركيــة 

 .والصوتية وأعضاء الجسم الضعيفة التكوين

ي املدخالت لخـربات الطفـل وال بـد أن ميـارس بهـا االتصـال بالحيـاة إن األيدي ه .٦

 .الخارجية

 .تدريب حاسة السمع بحيث يتدرج من العام إىل الخاص .٧

 .االهتامم بعالج مشكلة الكالم ثم الكتابة ثم القراءة .٨

تدريب البرص عن طريق تدريب الطفل عىل استخدام األلوان واألشكال املرتابطـة  .٩

ات واملستويات ويف نفس الوقت يستطيع إمسـاك األشـياء بيديـه واألبعاد واملساف

  ).التناسق البرصي الحريك أو تناسق العني مع اليد(

وقــد أدى االهــتامم باســرتاتيجيات تربيــة وتعلــيم وتــدريب املتخلفــني عقليــاً اىل 

 التوسع يف إنشاء املراكز واملدارس والصفوف الخاصة بفئة القابلني للـتعلم يف أمريكـا ويف

أوروبا وكذلك يف وطننا العريب، فقد بلغ عدد املؤسسات التي تعنى بـاملتخلفني عقليـاً يف 

  ).١٩٩٤كامل سليامن، (مؤسسة، وهي يف ازدياد مستمر  ٤٨الوطن العريب إىل حوايل 

  "مبادئ رعاية ضعاف العقول" 

بداية ميكن تقسيم الضعف العقـيل إىل ثـالث فئـات وتوجـد يف الـدول املتقدمـة 

ج خاصة ومدارس خاصة لكل فئة من هؤالء األطفـال املعـوقني، ويف الـدول العربيـة برام

توجد الفئـة األوىل وهـي األبلـه، وهـي التـي تسـمى مبـدارس الرتبيـة الخاصـة، إن فئـة 

األطفال املعـوقني عقليـاً الـذين يتلقـون تعلـيمهم يف مؤسسـات تربويـة والتـي تسـمى 

لك فإن تلك الفئة من األطفال املعـوقني عقليـاً مبدارس الرتبية الخاصة وعىل الرغم من ذ

يف أمس الحاجة إىل منهج خاص أو برنـامج درايس خـاص يالئـم قـدراتهم املحـددة عـىل 

الفهم والتفكري ويتناسب مع قدراتهم الجسمية وتـآزرهم الحـريك الحيسـ اإلدرايك، أيضـاً 

فهـم واالجتهـاد الشخيصـ فإن العملية الرتبوية يف تلك املدارس ما زالت تقـوم عـىل أسـاس ال

للقامئني عىل تربية األطفال املعوقني عقلياً أو املتخلفني عقلياً وكـل مـا يـدرس مـن منـاهج أو 

  برامج تعليمية مبني عىل أساس من توصيات وتوجيهات من املختصني بالرتبية الخاصة أو



  

٣٩٣ 
  

ن األحيـان األخصائيني يف إدارة الرتبية الخاصة بوزارة الرتبية والتعليم، ويف كثري مـ

يضطر املدرس يف مدارس الرتبية الخاصة إىل اللجوء إىل بـرامج املدرسـة العاديـة وطـرق 

فعنـدما يسـتخدم مـدرس الرتبيـة الخاصـة . تدريسها وهنا تواجه العديد من املشـكالت

 ٢٠ – ١٩املناهج الدراسية للمدرسة العادية مع الطفل املعوق عقلياً ويف سن يرتاوح بني 

املواد الدراسية بطبيعة الحال غري مالمئة لقدرة هذا الطفل عىل التعلـيم سنة تصبح تلك 

  .فضالً عن أن مدرسة الرتبية الفكرية تفتقد يف الواقع طرق التدريس الرتبوية الخاصة

هذا وال توجد يف تلـك املـدارس مرحلـة تعلـيم مهنـي للشـباب ضـعاف العقـول، 

املختلفـة،  اإلنتـاجل مهنية يف مجاالت باملعنى الذي يؤهلهم ويعدهم فضالً للقيام بأعام

وهذا معناه أن ال تتاح لخريجي مدارس الرتبية الخاصـة بعـد انتهـاء املرحلـة االبتدائيـة 

فرص تعليم مهني أخرى أعىل من تلك املرحلة علامً بأن هذا الطفل املعوق عقلياً أحوج 

ذي يناسـب قدراتـه بكثري من الطفل العادي إىل مثل هذا النوع مـن التعلـيم املهنـي الـ

العقلية، والجسمية املحـددة والقـارصة عـىل مواصـلة التعلـيم األكـادميي النظـري نظـراً 

  .لقصوره العقيل

ويف الواقع تسعى الـدول املتقدمـة دامئـاً إىل حـد فـرتة التعلـيم اإللزامـي لتزويـد 

رار الطفل العادي مبا يلزم من معلومات وخربات تساير العرص املتقـدم واملتطـور باسـتم

ويف الوقت الذي تسعى فيه الدول املتقدمة إىل ذلك ويف حني أن الطفل املعـوق يحتـاج 

إىل وقت أطول لتعليمه وتدريبه إىل حد أطول نتيجة إلمكانياته املحددة التي تستوجب 

مد فرتة التعليم والتدريب إىل حد أطول من فرتة تعليم الطفل العـادي ذي اإلمكانيـات 
فـوق املتوسـطة نجـد أن هـذا الطفـل ال تتـاح لـه الفـرص املتكافئـة يف والقدرات املتوسطة و 

التعليم مبا يتناسب وقدراته وإمكانياته، والواقع إن عدم توفري اإلعداد املهنـي املناسـب لهـذا 

الطفل يعني إلصاقه إلـى جيش األمية مام يزيد من حدة املشكلة وصعوبة حلها، فضـالً عـام 

إمتام دراسـته يف مدرسـة الرتبيـة الخاصـة دون إعـداد مهنـي  يعنيه عودة الطفل املعوق بعد

مناسب إلـى املنزل، األمر الذي يعوق تكيفه االقتصادي واالجتامعي ويجعلـه غـري قـادر عـىل 

مامرسة أعباء الحياة، وما يعنيه ذلك من خسارة فاقد تعليمـي واقتصـادي كـان مـن املمكـن 

ناهج وبرامج الرتبية الخاصة لهذه الفئة من تفاديه لو وضع املختصون باعتبارهم عند وضع م

  املعوقني االهتامم بالتعليم املهني الحريف وإعداد هؤالء األطفال والشباب
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إلـى الحياة العملية مبا يضمن لهم مستقبلهم وتكيفهم النفيس واالجتامعي، ويجب أن 

  : يراعي املنهاج الرتبوي لهؤالء األطفال مبادئ هامة مثل

  .العامة التي تتصل بالحياة اليومية واالجتامعية تحسني املهارات .١

تحسني املهارات والقدرات عىل فهم واستخدام تلك املهارات يف الحياة العملية  .٢

وتطبيقها سواء أكانت أكادميية أم عملية أم مهنية مبعنى أن تكون املعلومات ذات 

 .قيمة وفائدة عملية يف حياة املعوق

ملهارات األساسية أو أدوات املعرفة األساسية كام يجب تعليم الطفل املعوق ا

أهمها القراءة، والكتابة، والحساب، ملساعدته عىل تحقيق االتصال الناجح بالبيئة من 

حوله كام يجب ان يحتوي املنهاج عىل املعلومات العامة بخصائص البيئة املحيطة 

ـه وملساعدته الذي يعيش فيه، وينتمي إلي) لذلك الطفل(بالطفل ومميزات املجتمع 

عىل التكيف يف مجتمعه يجب ان يحتوي املنهج عىل برامج الرتبية الدينية واألخالقية 

النظام والنظافة والتعاون والصدق واألمانة واإلخالص يف : والقيم واملثل العليا مثل

العمل واالحرتام والتسامح وما إلـى ذلك إلـى أن يتم تعليمهم تلك األشياء عملياً، كام 

  .أن يشمل املنهاج العناية بالصحة النفسية والجسمية للطفل املعوق عقلياً يجب 

وكذلك العناية بالرتبية الرياضية لتنمية قدراته عىل التآزر والتوافق الحريك، كام 

يجب إتاحة الفرصة ملثل هذا النوع من اإلعاقة من األفراد للتعبري عن ذاته من خالل 

شطة األخرى املختلفة، وأيضاً يجب ان يحتوي املنهج الرتبية الفنية واملوسيقية واألن

الخاص بخربات عملية مهنية وتدريب عميل كاف عىل املهن التي تتناسب مع ميول 

الطفل الطبيعية وقدراته الخاصة وذلك إلعداد الحياة العملية واملشاركة يف تنمية 

هذا  مجتمعه ومساعدته عىل ان يعول نفسه ويكسب تعلمه كام يجب أن يساير

اإلعداد املهني للطفل املعوق برنامج وإرشاد وتوجيه وأيضاً يجب أن ال يتزايد فرتة 

النشاط النظري األكادميي عن نصف ساعة تقريباً حتى ال ميل الطفل املعوق أما بالنسبة 

لألنشطة العملية والتدريبات األخرى فيمكن أن يزيد معدل الوقت أو الزمن املتاح لها 

وعىل االستمرار وما يعرفه املـدرس من رغبة الطفل وحبه لنوع  حسب قدرة الطفل

  ).١٩٩٣محمد حسني، (النشاط الذي ميارسه، 
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كذلك يجب العمل عىل تقديم املعلومات النظرية والخربات العملية من خالل 

العمل والتجربة والخربة هي ما تسمى بطريقة املرشوع والتي عن طريقها يتعلم الطفل 

ت املختلفة بطريقة عملية تجريبية يحدد فيها دراسته موضوع معني من كل املواد والخربا

جوانبه، وكام يجب أن يستخدم املدرس يف تقديم برنامجه الرتبوي لألطفال ضعاف العقول 

كلام أمكن الوسائل التعليمية والتوضيحية املعنية واملناسبة هذا من أهم األسس التي 

ي إثارة رغبته يف التعلم وتحفيزه لكل الوسائل املادية يقوم عليها تعليم الطفل املعوق وه

واملعنوية عىل اإلنجاز وتحفيزه بكل الوسائل وتوفري فرص النجاح له وتشجيعه بكل الطرق 

  .املناسبة وكذلك تدريبه التدريب املناسب

  لقد كرثت االضطرابات النفسية يف العرص الحايل وذلك نتيجة لتعقد الحياة

عية املختلفة مام أدى إلـى وجود ضغط عىل مهنة اإلرشاد والتطورات االجتام

والعالج النفيس، وذلك من قبل األفراد واملؤسسات االجتامعية املختلفة سعياً وراء 

املساعدة باإلضافة إلـى ذلك دارت املعلومات العلمية حول أثر الجامعات الكبرية 

أو إنحراف مام يتمم  والصغرية يف سلوك الفرد ينطوي عليه هذا السلوك من سوء

االستعانة بالجامعة كوسط إرشادي أو عالجي لتقويم السلوك االجتامعي للمسرتشد 

فاإلرشاد والعالج النفيس الجامعي ينطلق من مسلمة مؤداها أن املوقف الجامعي 

بعالقاته املتعددة التي تقوم بني األفراد يكون أقرب إلـى الحياة الواقعية باملقارنة 

اإلرشادية يف اإلرشاد الفردي، كام أنه يفيد يف دعم الجانب النفيس  مع العالقة

لألعضاء ويفيد كذلك األشخاص االنطوائيني وكذلك االنبساطيني من أجل تنظيم 

  .حاالتهم بشكل صحيح وسليم 

فتأثري الجامعة يف إحداث التغريات السلوكية لدى األفراد ثابت عملياً منذ قرون 

والعالج النفيس يعد ظاهرة خاصة بالقرن العرشين، فقد أشار عديدة إال أن اإلرشاد 

من مناسبة إلـى اعتامد الجامعة يف التأثري عىل الفرد واعتامد عدد من أدلر ويونغ يف أكرث 

أن هناك "تالميذ أدلر يف الربع الثاين مبعالجات تعتمد عىل الجامعة كام يذكر كورسيني 

  سية الجامعية بأسامئها منذ منتصف الخمسيناتخمسة وعرشين شكالً من املعالجات النف
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استخدمت يف املجال الطبي والرتبوي واملهني والعقائدي وأصبح هذا االهتامم  

  .ظاهرة شائعة يف أواخر الستينات وأوائل السبعينات

والواقع أن هذا االتجاه يف اإلرشاد والعالج النفيس الجامعي ينطلق من كون 

عي لديه حاجات نفسية واجتامعية ال بد من إشباعها يف اإلنسان عبارة عن كائن اجتام

إطار اجتامعي مثل الحب واألمن والطأمنينة والتقدير واملشاركة الوجدانية واالنتامء 

والنجاح والتكيف، كام ان العزلة االجتامعية قد تكون سبباً من أسباب املرض النفيس 

أفراد املجموعة خاصة يف  وتدعيمه، ويرى بعض املعالجني النفسيني رضورة تجانس

النواحي العقلية واألعراض املرضية، ألن هذا التجانس يلعب دوراً هاماً يف متاسك أفراد 

الجامعة، ويف تفاعلهم خاصة إذا كان املعالج سوف يعتمد يف عالجه عىل طريقة الرشح 

عي واملحارضة واملناقشات كام أن هناك أسساً ال بد للمعالج واملرشد النفيس الجام

  :باالعتامد عليها عند عالجه، وهي

توفري فرص للتفاعل االجتامعي أوسع تضم املعالج أو املرشد واملسرتشد يقوم كل  .١

منهم مبهمة، ويصبح كل منهم مرسالً ومستقبالً للتأثريات اإلرشادية وهذا ما يوفر 

  .أساساً متيناً يف إنجاز اإلرشاد النفيس مهمته

شباع حاجاته النفسية واالجتامعية يف إطار رضورة توفري فرص للمسرتشد إل  .٢

اجتامعي مثل الحاجة إلـى األمن وإىل النجاح وإىل تقدير الذات والحاجة إلـى 

اإلحساس باملسؤولية تجاه اآلخرين والحاجة إلـى الحب واملحبة مام يلزم يف 

 .املستقبل حياة املسرتشد وحارضه

الجامعة بحيث يستطيع  أن يتيح فرصة للمسرتشد يرى نفسه وذلك من خالل .٣

املسرتشد مقارنة نفسه باآلخرين ورؤية حاجاته ونجاحاتهم كام يرى فيها 

مشكالته ومشكالتهم مام يخفف لديه إحساسه بخطورة حالته وهذا ما يعزز 

سلوكه املعدل وذلك من خالل رؤية ما يصل إليـه وما يصل إليـه اآلخرون 

ن حاالً يساعده عىل تقييم مشكلته باإلضافة إلـى أن وجوده بجانب من هم أحس

 .ووضعها يف موضعها الصحيح



  

٣٩٧ 
  

أن يقوم املعالج أو املرشد مبالحظـة سـلوك املسرتشـد يف مواقـف اجتامعيـة فيهـا  .٤
الكثري من املؤثرات واالستجابات وأسـاليب الـدفاع، وهـذا مـا ميكـن مالحظتـه يف 

 .اإلرشاد الفردي
شد حيث إن ترقـب مـا سـيقوله كـل ويعد املوقف اإلرشادي مبثابة الحافز للمسرت 

مسرتشد يف الجلسة اإلرشادية الجامعية يزيـد مـن قـوة الحـافز التـي تسـتثري املسرتشـد 
  .للبحث عن تحليل حالته وعن حل مشكالته

ويوفر العالج النفيس الجامعي فرصة للمسرتشد للقيام بدور معني فقد يسـهم يف 
يطلبـه منـه اآلخـرون وقـد يلعـب دور قيادة فعاليات الجامعة وقد يشارك يف تنفيذ مـا 

الوسيط أو املتحمل ألعباء اآلخرين وهذا يوفر للمسرتشد فرصـة الكشـف عـن مشـاعره 
  . وتنفيذه واقعيا

تعددت الطرق املستخدمة يف اإلرشاد والعالج النفيس الجمعي وقد كان معظمهـا 
عـة أو ذا منحى تعليمي حيث نجد املرشد يحارض وينـاقش ويوجـه بعـد أن يختـار جام

جامعات صغرية متجانسة من حيث العمل والحبس وأمناط الشخصية وتشابه األعـراض، 
وبعد تطور الدراسات يف ميدان اإلرشاد النفيس الجامعـي لجـأ املرشـدون إلــى أسـاليب 
تختلف حسب اختالف املسرتشدين وأعرافهم وظروفهم وميكـن إيضـاح هـذه األسـاليب 

  :مبا ييل
  :شات الجامعيةأسلوب املحارضات واملناق .١

من رواد من استخدم هـذا األسـلوب يف اإلرشـاد النفيسـ ) مكسويك جونر(ويُعد 
الجامعي يف أثناء الحرب العاملية الثانية حيث إن هذا األسلوب يقوم عـىل جهـد ينطلـق 
من املرشد الذي يقوم بدور القائد فيلقي محارضة أو يريـد نقاشـاً وقـد يسـتعني بـذوي 

دته يف ذلك وأما املحارضون فهم املسرتشدون الـذين يتشـابهون التخصص والخربة ملساع
لهذا يجب أن يكون بإعداد املحارضة مناسباً للمسرتشدين ليتعلموا مزيداً يف املشكلة ذاتها 

من املعارف واألفكار فيام يتصل بفهمهم العملية وما يتعلق باملشـكلة التـي يعـانون منهـا 
لتي يشكون منهـا فـالطرح املناسـب للمشـكلة مـن وبطريقة حلها، ومواجهة االضطرابات ا

قبل املرشد يعد مثرياً قوياً الشرتاك أعضاء الجامعـة يف املناقشـة إذ ان سـلوك املرشـد أثنـاء 
  والتي لها واقع للمسرتشدين للمساهمة بشكل املحارضة ووقوفه عند بعض الحاالت



  

٣٩٨ 
  

االجتامعية فعال ويف هذا األسلوب يفضل البدء مبناقشة املشكالت النفسية  
العامة، ثم ينطلق منها إلـى املشكالت الخاصة املشرتكة بأعضاء الجامعة ويكون محور 

املناقشات حاالت افرتاضية بأسامء عامة وهمية ولكنها تلمس الواقع الذي يعاين منه 
أعضاء الجامعة ويستمع ألسئلة املحارضين ويتعاون معهم عىل اإلجابات السليمة 

الت ويف النهاية تكون النتائج فهم املسرتشد للمشكلة من خالل وإبداء الرأي يف حا
املناقشة وإجابات اآلخرين ومن خالل رؤية مشكالت اآلخرين وما انطوت عليه من 

عوامل، ويستخدم هذا األسلوب مع عصابيني أو عدوانيني ميرون مبشكالت تكون أقل 
 املناقشة الجامعية من ذلك صعوبة ولكنها تزعجهم وتضايق إنتاجهم يف عملهم ويف
  ):١٩٩٤أحمد الزعبي، (يكون هناك عدة خطوات ال بد من اتباعها وهذه الخطوات هي 

  .السكوت حتى يبدأ أفراد الجامعة بالحديث  - ١

يقوم املرشد بافتتاح الجلسة اإلرشادية إذا مل يبدأ أحد من أفراد املجموعة  - ٢

 : بالحديث

و يسأل عن املواضيع التي هل من املمكن أن نبدأ بالحديث؟ أ "حيث يقول 

هل يستطيع أحد منكم : " يرغب أعضاء املجموعة البحث فيها، وميكن أن يقول املرشد

الكالم وميكن البدء من خالل تقديم كل فرد لنفسه مع التحدث قليالً من حياته، ويف 

يف : "حالة عدم االستجابة من أي عضو من املجموعة ميكن للمرشد ان يتدخل قائالً

  ".أن السكوت يخيم عىل كل عضو يف املجموعة وأنه من الصعب البدء يف الكالم الظاهر

 :أسلوب عرض الوسائل السمعية والبرصية - ١

إن هذا األسلوب يساعد يف عرض مظاهر انفعالية سلوكية منها أفالم تعليمية 

ذات أثر بعيد يف نفسية أعضاء الجامعة ويشرتط يف هذه الوسائل أن تكون ذات صلة 

  .مبشكالت املسرتشدين التي يعانون منهاوثيقة 

 :األسلوب املختلط - ٢

والحق فإن هذا األسلوب األفضل يف أساليب اإلرشاد النفيس الجامعي هو ذلك 

الذي يستطيع املزج املتوازن بني األساليب املذكورة سابقاً بحيث تكون املحارضة ذات 

  نب متثيلية مرسحية، طول معقول يعقبها ويتخللها نقاشات بناءة مع عرض لبعض جوا



  

٣٩٩ 
  

فالهدف أوالً وأخرياً هو املسرتشد والذي نسعى لجعله أساليب سلوكية صحيحة 

  . تجاه نفسه وتجاه اآلخرين من حوله

  :الصحة النفسية لألرسة

لقد حفلت العالقات األرسية بالكثري من اهتامم الباحثني والدارسني وتنوعت 

ل أهمية وجود العالقات الدافئة الصحية أهداف تلك الدراسات وتناولت يف املقام األو 

ورضورتها لنمو شخصية أفراد األرسة وتناولت أثر تلك العالقات عىل كل مظهر من 

مظاهر النمو النفيس للفرد وطبيعة العالقة داخل مراحل النمو املختلفة والعوامل 

  :اإليجابية والسلبية وتكاد تحرص أهم أسباب الدراسات األرسية لعدة أسباب هي

ما أكدته الدراسات من تأثري العالقة بني األبوين واألطفال عىل منو شخصياتهم  .١

  .وعىل مظاهر النمو العقيل واللغوي واالجتامعي واالنفعايل لديهم

ما أكدته أداء التحليليني القدامى والجدد وغريهم من تأثري الخربات املبكرة عىل  .٢

 .سالمة الشخصية وعىل الصحة النفسية يف املستقبل

وجود النظرة التقليدية إلـى تأثري الوراثة األرسية وتأثري اتجاهات األرسة وأساليبها  .٣

يف التنشئة االجتامعية ومستواها االجتامعي واالقتصادي والثقايف عىل ذكاء 

 .األطفال وإمكاناتهم العقلية والجسمية والنفسية وعالقاتهم االجتامعية

لصحة النفسية من وجود عالقة بني ما كشفت عنه الحركات العلمية ودراسات ا .٤

أمناط التفاعل األرسي والعالقات األرسية وبني ما يصاب به األبناء من اضطرابات 

 ).١٩٨٤حامد الفقي، . (نفسية أو ما يتعرضون له من انحرافات سلوكية

ويرى العلامء أن عملية تكوين الذات األوىل أو اآلن تسري يف خط متوازن مع 

تحقق درجة من الوعي العقيل واالنفعايل املبديئ باالستقالل عن األم أو العالقة مع األم ف

االنفصال البدين ويعترب أساساً لنمو الذات ، ولذا فإنه من الرضوري تشجيع النشاط 

الحريك املستقبل للطفل وتشجيع النشاط الذايت مثل االستكشاف واالستطالع يف جوانب 

ذايت وتتضح الذات لدى الطفل بالتدريج دون النظر يتم االنفصال الالبيئة من حولـه حتى 

لنوع آخر من أمراض العالقات األرسية وتعترب العملية التي تتم فيها بالتدريج تكون الذات أو 

  املراحل التي منو االستقالل الذايت يف العامني األول والثاين من عمر الطفل من أخطر



  

٤٠٠ 
  

عدها تأثرياً فيام يتعرض له من اضطرابات متر بها العالقة النفسية بني الطفل واألم وأب 
  .أو ما يتمتع به من صحة نفسية يف املستقبل

ونظراً لكون الضغوط النفسية واالجتامعية واالقتصادية وغريها والتي تتعرض لهـا 
األرسة وخاصة يف ظل األوضاع العاملية الراهنة تعتـرب مـرة وتـؤدي أحيانـاً إلــى تحطـيم 

ـاعات واضـطراب العالقـات وتعـارض الرغبـات يف القيم األرسية الراسخة  واىل كـرثة الرص
الدوافع والحاجات وازدياد القلـق والتـوترات، فقـد اتجـه العـالج األرسي إلــى محاولـة 

  ).١٩٩٩عالء كفايف،   . (تحقيق االنسجام والتوازن يف العالقات بني أعضاء األرسة
  .ا لدى أعضاء األرسةتقوية القيم األرسية واإليجابية وإضعاف السلبية منه - ٣
 .العمل عىل تحقيق منو الشخصية وأدائها لوظائفها يف جو أرسي مشبع - ٤
تحقيق اإلنسجام التـوازن يف العالقـات بـني أعضـاء األرسة وفـتح قنـوات االتصـال  - ٥

ـاحة والتعبـري عـن انفعـاالتهم تجـاه  بينهم ليتمكنوا من مناقشـة مشـكالتهم برص
لل الوظيفي الذي ترسب إلــى العالقـات بعضهم البعض بحرية، والتعرف عىل الخ

األرسية والذي أدى إلـى اضطراب هذه العالقات إذ إنه من املشاكل األرسية التـي 
تواجه العديد مـن األرس عـدم القـدرة عـىل التفـاهم الفعـال واملبـارش بـني أفـراد 

 .األرسة
مساعدة األرسة عن طريق املرشد بحل مشـاكلها الخاصـة وذلـك مـن خـالل فـتح  - ٦

وار البناء بني أفـراد األرسة وجهـاً لوجـه وبصـدق، مـام يـؤدي يف النهايـة إلــى الح
 .وضوح وجهات النظر الحقيقية املختلفة وتقبلها

املحافظة عىل وحدة األرسة ومتاسكها فكل فرد يف األرسة هو شخصية مستقلة وله  - ٧
ة أعضـاء كيانه املستقل، باإلضافة إلـى كونه عضواً فعاالً يف األرسة وميثـل مـع بقيـ

 .األرسة وحدة اجتامعية متكاملة
العمل عىل تحقيق مزيد من النمو النفيس الشخيص ومزيـد مـن الفاعليـة يف أداء  - ٨

 .املهامت االجتامعية ومزيد من التوافق النفيس يف جو أرسي مشبع باألمان
مساعدة أعضاء األرسة يف اتخـاذ قـراراتهم املتعلقـة باملسـتقبل يف ضـوء اعتبـارات  - ٩

للقيم الدينيـة واملاليـة والنجـاح االقتصـادي وأخـرياً مسـاعدة املرشـدين يف األرسة 
تحديد سلوك الجديد الذي يرونه مناسباً لعالج مشـاكلهم وتـدريبهم عـىل كيفيـة 

 .التعامل معه



  

٤٠١ 
  

وهناك مشكالت أرسية تحتاج إلـى إرشاد حتى يتم التخلص منها ومن هذه 

  :املشكالت

ألبناء، وقد يكون ناتجاً بخصوص أوضاع ماديـة اضطراب العالقات بني الوالدين وا .١

أو اجتامعيــة أو فكريــة مــام يــنجم عــن اضــطرابات يف الســلوك والتــي تظهــر يف 

  .السلوك عىل شكل رصاع وتباعد واختالف يف االتجاهات النفسية وحرمان انفعايل

سوء التوافق بني الوالـدين وهـذا بـدوره يـؤدي إلــى خالفـات متكـررة وتعاسـة  .٢

 .وك شاذ مام من شأنه ان يهدد كيان األرسةزوجية وسل

الخالفات املستمرة بني األخوة بحيث يصبح عىل شـكل ظـاهرة متكـررة يف األرسة  .٣

وقد يكون ذلك بسبب متييز الوالدين بني األخوة يف املعامالت أو قوة الكبري عـىل 

 الصغري أو الذكور عىل اإلناث، وهذا ما يؤدي إلـى رصاعات متكـررة تنتهـي إلــى

 .اضطرابات نفسية عند البعض مام تستدعي التدخل اإلرشادي

البيئة االجتامعية الخاطئة يف حاالت يخطئ بها الوالدين يف تنشئة أبنائهم بصورة  .٤

صحيحة فقد يسوء التسلط يف أسلوب تربية الوالدين لألبناء أو التدليل الزائـد أو 

ة أو بـني الكبـار والصـغار اإلهامل أو التذبذب يف املعاملة أو التفريـق بـني األخـو 

والذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلــى اضـطرابات نفسـية لـدى األبنـاء وأيضـاً هنـاك 

مشكالت ناجمة عن عمل املرأة فقد تهمـل الزوجـة زوجهـا بحجـة عـدم وجـود 

الوقت الكايف كام أنها تهمل تربية أبنائهـا أو توكـل أمـرهم إلــى الخـدم أو تـرك 

مام يؤدي إلـى خالفات متكررة بني الزوجني ويحتاج تربية األبناء لألجداد املسنني 

ذلك إلـى تدخل إرشادي وأما أسس حـل املشـكالت األرسيـة فيتمثـل بالعقالنيـة 

واملرونة يف التفكري وأيضاً ضبط النفس والـتحكم يف االنفعـاالت وتحمـل الطـرفني 

ف كـل املسؤولية وأيضاً الرتويح عن الـنفس، وبالتـايل ال بـد لهـذه األرسة أن يعـر 

منهام مسؤولياته وواجباته بحيـث يحـرتم حقـوق اآلخـرين مـن أفـراد األرسة وبالتـايل 

استخدام أساليب أرسية سلمية وأيضاً ال بد لكل منهم أن يعـرف مالـه ومـا عليـه مـن 

  حقوق داخل األرسة تؤدي بالنهاية إلـى تحقيق صحة نفسية أرسية بعيدة عن
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ملشاكل إلـى املجتمع وكذلك كان ال بـد ان املشاكل والتي بالنهاية قد تعود تلك ا  .٥

تعترب األرسة هي املؤسسة الرتبوية األوىل والتي تقي كل أفرادهـا مـن الوقـوع يف 

 ).١٩٩٤أحمد الزعبي، . (املشاكل وتحقيق الصحة النفسية لهـم

التدعيم الفارقي وهو مسـاعدة الفـرد عـىل التمييـز والتعريـف مثـريين وذلـك عـن  . ٥

عزيز استجابة معينـة يف وجـود مثـري معـني وعـدم تفريـق نفـس طريق القيام بت

االستجابة يف وجود مثري آخر ويسمى املثري الذي يعمـل عـىل اسـتجراء اإليجابيـة 

  .باملثري املميز بينام يسمى املثري اآلخر املثري غري املميز

  األساليب التي تستخدم يف العالج

خدام أسـلوب النمذجـة مـن الفنيـات يعـد اسـت: التعلم بالنمذجة والتعلم االجتامعـي 

الهامــة التــي تســتخدم يف العــالج الســلويك والتــي تســتمد أصــولها مــن نظريــة الــتعلم 

االجتامعي حيث تهدف هذه النظرية إلـى إحداث تغيري ملحوظ يف سلوك األفراد نتيجة 

مالحظة سلوك يقوم به شخص آخر حيث ترجع البدايـة يف مجـال هـذه النظريـة إلــى 

اندورا حيـث كانـت لـه كتابـات واضـحة يف هـذا املجـال وتعتـرب النمذجـة فنيـة العامل ب

عالجية بسيطة يف أساسها ويف تطبيقها وهي تقوم عىل أساس إتاحة منوذج سلويك مبارش 

وغري مبارش للمسرتشد حيث يكون الهدف إيصال معلومة للمسرتشد حول السلوك املراد 

ود عنده أصال ، وامـا العوامـل التـي تـؤثر إحداثه يف شخصيته أو سلوك مراد حذفه موج

خصـائص النمـوذج حيـث : عىل الفرد وتساعده عىل االستفادة منها بصـورة أرسع وهـي

كان النموذج ذو مكانة يف نفس املسرتشد بتقديره كام كان علية اكتساب السـلوك أرسع 

هـه انتبا هأما خصائص املشاهدة وهي عمليات االنتباه حيـث البـد مـن املسرتشـد توجـ

للنموذج بصورة دقيقـة وواعيـة أمـا عمليـات الحفـظ فتشـمل عمليـة حفـظ املعلومـة 

والقدرة عىل إعادة اسرتجاعها وأيضا هناك خصائص متصلة باإلجراءات فقد يرافق عرض 

النمـوذج عـىل نتائجهـا حيـث تـؤثر املكافـأة التـي يحصـل عليهـا النمـوذج عـىل نتــائج 

رتك آثـاراً إيجابيـة يف رسعـة اسـتيعاب السـلوك كام أن وجود اكرث من منوذج ي. النمذجة

وتقليده، أما هذه النظرية فقد حاولت إخـراج هـذا العلـم مـن املفهـوم النظـري إلــى 

املفهوم العلمي القابل للتطبيق والقياس والتجريب حيث قام بنقـل مـا يجـري يف واقـع 

 املامرسة االكلينيكية إلـى املستوى التجريبي يف املختربات كام أن
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ملسرتشد يف هذه النظرية يحتل مكاناً مميزاً حيث يشرتك وبصورة إيجابيـة يف تحديـد ا 

املشكلة وصياغة األهداف وتنفيذها وتقوميها كام أنها متتـاز بوضـوح املصـطلحات التـي 

   ٠تستخدمها الطرق واإلجراءات

شهدت الستينات يف القـرن العرشـين أحـداثا هامـة عملـت عـىل االلتقـاء بـني 

ب وعلم االجتامع، فمـن ناحيـة بـدأ الطـب مـع أواخـر القـرن التاسـع عرشـ ميداين الط

وبداية القرن العرشين يشهد حالـة مـن حـاالت اليقظـة وإعـادة إحيـاء ذلـك االعـرتاف 

القديم بأهمية العوامل االجتامعيـة يف تقليـل املـرض خاصـة عنـدما أخـذ هـذا امليـدان 

لتغري يف نسبة انتشار املرض وإىل يشهد عدة تغريات وتطورات أخرى راجعة إلـى رسعة ا

تقدم الطب اإلداري األمـر الـذي انتهـى بانفتـاح الطـب عـىل  ميـادين املعرفـة األخـرى 

  ٠وتحقق بالتايل انتقاد بني الطب وعلم االجتامع

ومن ناحية أخرى أدى منو علم االجتامع وتطـوره وظهـور تخصصـات سوسـيولوجية      

اق علم االجتامع يشمل ميدان الطب باعتبار هذا فرعية جديدة وعديدة إلـى اتساع نط

امليدان أوالً فقط للسلوك وليستجيب ثانياً إلـى تلـك الـدعوة التـي أخـذت تنظـر إلــى 

الطب انه علم اجتامع وكان من مثار كل هذه التطورات أن ظهـر حـديثاً علـم االجـتامع 

املباحث التي اقدم  الطبي الذي رسعان ما أمكن له تحقيق الكثري من التقدم يف مختلف

عىل تناولها وبخاصة الطـب النفيسـ االجتامعـي باعتبـاره أحـد مباحـث علـم االجـتامع 

الطبي وكان من ابرز مثار التطور الذي طرأ عىل الطب النفيس الحـديث ودعـم االلتقـاء 

بينه وبني علم االجتامع ظهور تلك املسلامت والتصورات واالفرتاضـات التـي اخـذ يـروج 

لنفيس يف فهمه تفسريه لالضطرابات العقلية وبـدأ املهتمـون بالطـب النفيسـ لها الطب ا

إلـى االضطرابات العقلية باعتبارها ظواهر اجتامعية أو هي مبثابة شكل االجتامعي ينظرون 

من أشكال االنحراف االجتامعي، وانرصف اهـتاممهم نحـو البحـث عـن العوامـل االجتامعيـة 

الضطراب العقـيل وهكـذا أضـاف هـذا امليـدان يف دراسـته والعمليات التي تسهم يف حدوث ا

للسلوك العقيل املحتل بعداً اجتامعيـاً جديـداً وتغـري محـور الدراسـة يف الطـب النفيسـ مـن 

  وبني السلوك ذاته أي أنها ٠الرتكيز عىل الكائن العضوي الفرد إلـى االهتامم بالشخص
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يف هـذه النظريـة يف بعـض أنـواع  تقوم عىل ربط املثري باالستجابة حيث يلعب االقرتان 

  ٠التعلم املدريس 

ويركز االرشاط الكالسييك عىل تعلم االستجابات االنفعالية أو الفسـيولوجية اإلداريـة      

مثل الخوف والزيادة يف دقات القلب أو سيالن اللعاب أو تصـبب العـرق والتـي تـدعى 

ات محـددة ومـن خـالل عمليـة أحيانا بالسلوك االستجايب ألنها اسـتجابات تلقائيـة ملثـري 

االرشاط الكالسييك ميكن التدريب اإلنساين والحيواين باالستجابة بشكل ال إرادي ملثـري مـا 

ال يحمل أي تأثري سابق أو تأثري مناقض أحيانا عىل الكائن الحي فيؤدي هذا املثـري إلــى 

  ٠استدعاء استجابة بشكل تلقايئ 

  :من نظرية االرشاط الكالسييك  وأما األساليب العالجية املشتقة     

وهو أحد األساليب العالجية التي يتصدى للسـلوكات غـري : أسلوب الكذب بالنقيض  .١

  ٠التكييفية وبخاصة السلوكات التي تعرب عن القلق 

ويعتمد عىل خلق استجابة مضادة للموقـف املثـري لهـا عـن :أسلوب االرشاط املضاد  .٢

كالسييك وميكن استخدام هذا األسـلوب يف حالـة طريق استخدام أسلوب االرشاط ال

 ٠االسرتخاء توكيد الذات 

أســلوب التعويــد أو تقليــل الحساســية التــدريجي، وميكــن اســتخدام هــذا األســلوب  .٣

   .للمشكلة التي تثري الخالف أو القلق

يعد هـذا األسـلوب عكـس األسـلوب السـابق مـن حيـث طريقـة مواجهـة : الضمري  .٤

  . القلق والتوتراملوقف الباعث عىل

  التعلم اإلجرايئ

ارتبطت هذه النظرية الخاصة بالتعلم بأعامل العامل املعارص سكرن الذي عمد إلــى      

اقرتاح أساس نظري يف تفسري السلوك اإلنساين والذي يرى فيه البرش باعتبارهم كائنـات 

رى أن كـل عضوية تعمل إجرائيا بطريقة تنتج أحداثاً معينة تحكم سـلوكاتهم حيـث يـ

سلوك يقوم به اإلنسان يتبعه نتائج وتقوم به هذه النتائج بتعزيز السلوك فتعمل عـىل 

  تقويته أو تقوم مبعاقبة السلوك فتقوم بإزالته 
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  أما األساليب العالجية املشتقة من نظرية التعلم اإلجرايئ 

أو  تـدعيم إيجـايب ويعنـي أن السـلوك الـذي يتبعـه إثابـة: وهو نوعان : التدعيم  - ١

مكافأة سواء كانت مادية أو معنوية ويقـوى هـذا السـلوك ويعـزز ويعمـل عـىل 

والتـدعيم  ٠إضافة مثري جديد مرغوب فيه يف البيئـة التـي يوجـد فيهـا الشـخص 

السلبي ويعني هذا التدعيم أن السلوك الذي يتبعـه تخفيـف أو إزالـة عقـاب أو 

  .من السابق مثري مرغوب فيه فإنه يقوى ويعاود الظهور بصورة اكرث

  الطب النفيس االجتامعي

يف موقف اجتامعي أو عىل الشخصية االجتامعية وعىل تناول اثر البيئـة والدراسـة 

  .عىل كل اضطراب يف الشخصية

  )Cometكومت ( والواقع إن الطب النفيس االجتامعي علم قديم ميتد بجذوره إلـى 

يفـاً سوسـيولوجياً للجنـون مؤسس علم االجتامع إذ ال نجد يف كتابات كومـت فقـط تعر

وإمنا للمس أيضا دراسة للظروف السوسيولوجية املرتبطة بظهوره ثم أخــذت الشواهـد 

و ) نـونيس ( الدالـة علــى الفهــم السوسـيولوجي للمـرض العقـيل تتوافـق يف كتابـات 

ألنـه كـان ) تـومس (  أفكارالذي وقف موقفاً معارضاً من ) مورند ( وأخيـراً ) دورتايم (

  .معنياً ببيان نتائج املرض العقيل عىل املجتمع

وهكذا انقسم علم االجتامع منذ نشأته وبدايته إلـى مدرسـتني اثنتـني حالـة رصاع 

عن العوامل االجتامعيـة يف االضـطراب العقـيل وتهـتم الثانيـة  األوىلحتى اليوم تبحث 

  ٠بالنتائج االجتامعية للزيادة يف املرض العقيل 

كسية تياراً رئيساً يف الفكر السوسيولوجي قدم معابر لعلم االجتامع ولكن متثل املار 

البارزة  األمثلة أهم) لجيالنت (  أفكارللمرض العقيل أو الطب النفيس االجتامعي وتعد 

أثر العوامل االجتامعية املختلفة عىل  إنكارعىل التيار إلنه يذهب إلـى انه ال ميكن 

الذي يضم توصيات  األوسعهذه العوامل يف السياق  االضطراب العقيل وامنا ينبغي فهم

فلم يكن واضحاً بالتفسريات السوسيولوجية املشتقة من " الجابل " املجتمع الرأساميل، اما 

كتابات ماركس ألنه شعر بأنها تعترب مبثابة عملية تبسيط مبالغ فيه وكذلك متثل الوظيفة 

  ميدان الطب النفيس االجتامعي وكان عامل تياراً رئيساً يف الفكر السوسيولوجي قد أثر يف
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من بني أكرث رواد الوظيفة ) بارسونز(وعامل االجتامع  ) سوليفان ( الطب النفيس  

تأثرياً يف هذا امليدان إذ يؤكد سوليفان أنه عىل الطبيب النفيس ان يدرس املواقف 

ألمن وملا كان االمر بعدم توفر ا أساساوان االضطراب العقيل يرتبط  األفراداملتداخلة بني 

مرتبط بالقبول والرفض من جانب البيئة االجتامعية فيمكن تعريف االضطرابات 

وتخص نقطة انطالق بارسونز يف  اإلنسانيةالنفسية عىل انها مبثابة اضطراب يف العالقات 

دراسته لالضطراب العقيل يف ضوء نظرية االنحراف عىل عودين اثنني محور االمتثال 

وبإمكاننا ان نجد مكاناً مناسباً لهم واالضطراب  واإليجابيةومحور السلبية واالغرتاب 

العقيل يف اطار هذه النظرية السوسيولوجية لالنحراف مبعنى انه يوجد يف حالة 

االضطراب العقيل تباعد بني سلوك الفرد وبني توقعات اآلخرين بني السلوك العقيل 

  ٠واملعايري االجتامعية 

لفكري واالطار النظـري الـذي انطلـق منـه تيـار البحـث يف الطـب هذا هو املناخ ا

 باالضــطراباتالنفيسـ االجتامعــي ولكــن املتتبــع لـرتاث البحــث السوســيولوجي املهــتم 

العقلية يالحظ انه قد استخدم اكـرث مـن مفهـوم يف نفـس الوقـت لإلشـارة إلــى هـذه 

لـم الـنفس إال أن يف الطـب النفيسـ وع أخـرى أهـدافاالضطرابات العقلية يف تحقيـق 

السـلوك االنحـرايف  أنواعالنظرة السوسيولوجية إلـى االضطراب العقيل باعتباره نوع من 

تجعلنا ننظر إلـى هذا السلوك يف جملته بغض النظر عن الصور املختلفة التي يظهر بها 

واالهـتامم بالعوامـل االجتامعيـة التـي ) الجرميـة(شأنه يف ذلك شأن السـلوك االنحـرايف 

ن وراء هذا السلوك عىل اختالف صوره ولـذا كـان مـن املناسـب االسـتعانة مبفهـوم تكم

االضطرابات الشخصية لحل كل هذه املفهومات املتعددة لالضـطرابات العقليـة وهكـذا 

نرى ان الطب قد يلبس رداء العلم باملعنى الحديث لهذه الكلمة واقترص عـىل تعريـف 

يف تحليـل  األمـراضواعتمد عىل نظرية علم العلم الطبي يف ضوء مصطلحات بيولوجية 

استجابة الكائن العضوي لكافة املكونات الكياموية والفيزيقيـة الضـارة بالصـحة وطـول 

علـم بيولوجيـاً يقـيس  باعتبـارهنظرية الجراثيم يف املـرض وتأكـدت النظريـة يف الطـب 

  ٠العالجية العمليات الفنية والتشخيصية و  إنجازتقدمه عىل ضوء معايري للكفاية يف 
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  املنحرفني  األحداثتوجيه 

  :املنحرفني يف اتجاهات ثالثة هي  األحداثتتجه الجهود الحالية يف معارصة 

  ٠الوقاية  - ١

 يف املؤسسات أي خارج املؤسسات  اإليداعالعالج دون  - ٢

املؤسسات  إنشاءاالرتقاء مبستوى املؤسسات املوجودة ومراعاة رشوط معينة يف  - ٣

  ٠الحديثة

  :لوقاية فيتمثل مبا ييل وأما جانب ا

دون الوقاية ويعـزى ذلـك إلــى ان  اإلحداثتتجه معظم الدول يف عالج انحراف 

برامج العالج يف معظم الحاالت تقوم عـىل التسـليم بأنـه إذا مـا تـم إكتشـاف املسـبب 

النجاح بهذه السهولة  أسبابميكن التغلب عليه وهذا تسليم خاطيء ألنه ال ميكن عزل 

٠  

إذا متكنا من تعمـيم طـرق العـالج فإنـه ميكـن التنبـؤ  بأنهبد من التفكري  يضاً الأ و 

بالسياسة الوقائية والـربامج الوقائيـة عـىل هـذه الطـرق وملـا كـان متيـز راي يعتقـد ان 

مهام بذلنا من جهود لـن نقيضـ عليهـا ولكـن ميكـن التخفيـف مـن  وأنناالجرمية ابدية 

  . حدتها

جـه يف تعـديل االتجاهـات النفسـية الفرديـة كام ان برامج الوقاية يجب ان تت
االنحراف يجب ان ال تقوم برامج  أسبابوالجامعية واذا كان علينا ان نواصل البحث يف 

 األسبابومدتها ألن ذلك ال يكفي وذلك ألن هناك كثرياً من  األسبابالوقاية عىل معرفة 
االجتامعـي أو النفيسـ  األخصايئالتي تعجز عن القيام تجاهها بأي عمل إذن ماذا يفعل 

أو القايض لعـالج الـنقص يف الرتبيـة أو الفقـر أو الظـروف املعيشـية السـيئة ومـا إليهـا 
توجيه الجهود إلـى االتجاهـات النفسـية الفرديـة والجامعيـة فاالتجاهـات يـتم  فاألوىل

اكتسابها بالخربة وتكون تدريجيا خالل حياة الفرد وتكون شـعورياً أو ال شـعورياً معـربة 
واملدرسة والعمـل والتنسـيق بـني  األرسةعن القيم االجتامعية ويكون العمل عن طريق 

  ٠االتجاهات يف السياسة االقتصادية واالجتامعية والصناعية 
  :يف املؤسسات  إيداعالعالج دون  -٢

 واإليـداعيف املؤسسات من ذلك االختبار القضـايئ  اإليداعتتنوع الطرق التي يتم بها 
  .أو معسكرات التأهيل وما إليها يف ارس بديلة
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بنـاء " نظام املراقبة االجتامعية باملحاكم " وقد متت املوافقة عىل استخدام مصطلح  

عىل توجيه من حلقة الدراسات االجتامعية للدول العربية التي عقدت بقرص اليونسكو 

كان األمل  ويقيض لالختبار القضايئ بوضع املحكوم عليه إذا  ١٩٤٩مبدينة بريوت يف عام 

حائالً بدل سجنه تحت االختبار لفرتة يكون املحكوم عليه يف أثنائهـا تحـت  إصالحهمن 

  . من جانب املحكمة خاضعاً لبعض القيود الواردة األرشافنوع من 

  :املوضوعني تحت املراقبة مبا ييل  لألحداثوتتلخص الخدمات التي تقدم 

  ٠بالتايل رفع مستواهم املادي تشغيل العاملني منهم كل يف انسب املهن له و  - ١

 ٠العناية الطبية بالحدث وذويه  - ٢

 ٠ األمنحامية الحدث من قرناء السوء ويستعان بذلك برجال  - ٣

معاونــة الحــدث وذويــه عــىل حــل مشــاكلهم املختلفــة وإصــالح بيئــتهم وحيــاتهم  - ٤

 . االجتامعية

الحني كأن يعهد به مـثالً إلــى بعـض الصـ إصالحهانقل الحدث من بيئة إذا تعذر  - ٥

 .من ذوي القرىب

فراغه ورسم خطة له يف الحيـاة يسـري  أوقاتعىل تعليم الحدث وتنظيم  اإلرشاف - ٦

سـامية تسـعى للنجـاح، والعـالج يجـري يف بيئـة الحـدث  أهـدافعليها وتحديد 

نفسها يف أغلب االحيان ويحاول املراقب االجتامعي إصالح ما يحتاج إصالحه وقد 

 ٠ـى آخريرى نقل بيئة الحدث من حي إل

  املؤسسات الحديثة

  :إلـى ما ييل  اإليداعميكن تلخيص االتجاهات الحديثة يف سياسة مؤسسات 
القريبة لتحل محل املؤسسـات الكبـرية التـي كانـت  األحياءنشاء مؤسسات صغرية يف إ  -١

حـدثاً وال يزيـد  ١٥٠توضع خارج املدينة عىل ان ال تزيد عدد النزالء يف املؤسسـة عـن 

  ٠فقط  ٥٠ؤسسات الكبرية عن العدد يف امل

العنارص املمهدة للعالج أو يجب ان تشرتك القاعدة اعتياد املؤسسة عنرصاً واحداً من  -٢

يف البيئة املحلية يف العالج بتيسري التسـهيالت والـربامج املسـاعدة يف العـالج ويتبـع 

املؤسسات سياسة الباب املفتوح حتـى تتوحـد العالقـة بـني املؤسسـة والبيئـة التـي 

  ىلتعمل فيها وتعني سياسة الباب املفتوح ان املؤسسة ألعضاء املجتمع ليطلعوا ع
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نشاطها ويسهموا يف برامجها ويتكون لديهم االهتامم مبا تقوم بـه املؤسسـة مـن   - ٣

نشاط وال بد ان يؤدي هذا إلـى اجتذاب القادة ملساعدة املؤسسة يف رسالتها كـام 

نشـاطهم يف العمـل وتقضـية وقـت الفـراغ  تعني خروج النزالء إلـى البيئة ملزاولة

 ٠والتقاعد يف املجتمع الخارجي 

املهـارات املهنيـة  األحـداثتقديم برامج التدريب املهني مام يؤدي إلـى اكتساب  - ٤

 ٠داخل املؤسسة وخارجها 

  :من التدريب املهني خارج املؤسسة مباييل  األحداثوتلخص الفوائد التي تعود عىل 

مــن عمــل ويف اكــرث مــن مجــال متنــوع الخــربات التــي  تجريــب الحــدث يف اكــرث - ١

 . يكتسبها

ــاة يف مواقــف خــارج  - ٢ ــة الحي تجريــب الحــدث بإتاحــة الفرصــة لتقويتــه يف كيفي

 . املؤسسة

تقوية عود الحدث بقضائه فرتة خارج املؤسسة يـتمكن فيهـا مـن اختبـار الواقـع  - ٣

 .مل ومعرفة ما هو متوقع منه ومعرفة مستواه املهني واالدايئ يف الع

تقضـية وقـت  وأمـاكنالبيئـة كاملواصـالت  إمكانيـاتاكتساب الخربة يف اسـتغالل  - ٤

الفراغ ومعرفة املؤسسات التي متده بالخدمات والتعامل معها كـام يتعامـل غـريه 

 .األسوياء األفرادمن 

خرياً تقرير العـالج إذ يجـب ان تكـون هنـاك مـادة كاملـة عـن حالـة الحـدث أ و 

  ٠وتاريخ حياته

  املنحرفني حداثاأل رعاية 

املنحرفني مشكلة تحتاج إلــى مجهـود تعـاوين ثقـايف يشـرتك  األحداثان مشكلة 

فيه اآلباء واملدرسة والقضاء والبوليس واملؤسسات االجتامعية ورجال الـدين والهيئـات 

املحلية والدولة، فالحدث املنحرف يتطلب معاملة خاصة تختلف عن معاملة الكبار أو 

ك استخدمت العيادات النفسية وأدخلت نظم التوجيهات باملـدارس، املجرم العادي لذل

املدارس الخاصة للمنحرفني ووضعت الربامج الخاصة يف الرتبيـة والسـاحات  أنشئتكام 

  ٠محاكم خاصة بهم  إنشاءونبهت معظم الدول إلـى رضورة  لألحداث

  :هي  شكالأ  لألحداثويلخص لونرباي يف محارضاته ان الهيئات الترشيعية الخاصة 
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  ٠ لألحداثوجود محاكم خاصة  - ١

 ٠ األحداثتنظيم مجالس لرعاية  - ٢

 ٠وسلطات الرعاية االجتامعية األحداثالربط بني محاكم  - ٣

فتشكل هذه املحاكم عىل وجه مـن الوجـوه  األحداثالبالد التي توجد فيها محاكم  أما

  :الثالثة وهي

  ٠ األحداثمحاكم خاصة ال تتناول إال مشاكل  - ١

عـىل اعتبـار ان  واألحـداث األرسةالخاصـة وال تتنـاول إال شـؤون  واللألحـمحاكم  - ٢

 املشرتكة  واألحداث األرسةمشاكل 

 إنشـاءتابعـة ملحـاكم الجنايـات وتوجـد يف الـبالد التـي يكلفهـا  لألحداثمحكمة  - ٣

  ٠موال طائلةأ  لألحداثمحاكم خاصة 

ـطة، وغالبـاً مبعـزل عـن ال كبـار أو فإذا ما تم القبض عىل الحدث يف قسم الرش

وتوجد مثـل هـذه البيـوت يف كـل  األمنيودع مؤقتاً يف منزل خاص ترشف عليه هيئات 

 لإليـداعوتعتـرب مـن احسـن املؤسسـات  األوروبيـةمدينة من املدن الكبرية مـن الـدول 

يفـرج عنـه  أنساعة، وإمـا  ٤٨من  أطولاملؤقت واملفروض ان ال يتم فيها الحدث مدة 

أحمـد ( ٠حظة وفقاً ملا يقرره القايض أو السـلطات املعنيـةبعدها أو يودع من دور املال 

  ).١٩٧٣خليفه، 

وكغريها من مدن العـامل،  لإلحداثكام ان هناك دوالً عربية توجد فيها محاكم 

حيث يحال الحدث إلـى دور املالحظة إما لوزارة الشـؤون االجتامعيـة أو التـي تـديرها 

االجتامعيني الذي يقوم بدراسة حالته  ئينيصاخاإل  أحدفيعهد به إلـى  األهليةالجمعيات 

جمع مادة الحالة عند الحـدث  إثناءهايف فرتة محددة هي ثالثة اشهر يف املتوسط ويتم 

ومن املدرسة والجريان وغريها من املصادر ويرفق بدراسة الحالة تقرير طبـي  أرستهمن 

االخصـايئ االجتامعـي  ونفيس فإذا ما متت الدراسة يحول الحدث إلـى املحكمة مع توجيهات

ـها سـوى  أنبالعالج الذي يجب   اآلبـاءيتبع وتم محاكمة الحدث يف جلسـة مقفلـة ال يحرض

  واالخصايئ االجتامعي والقايض ووكيل النيابة وقد يحرض املحامون بصحبة
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 آخـر للعـالجالحدث واهلـه ويحـال إلــى مؤسسـة إذا مل يكـن هنـاك سـبيل  

ستة اشهر وسنتني، ومن املمكن ان تطول املـدة اكـرث  يف املؤسسة ما بني اإلقامةوتستمر 

  .من ذلك

  :ومام يساعد يف تسهيل مهمة القضاء مام ييل 

أن يتضمن التقرير الذي يقدمـه االخصـايئ االجتامعـي تقوميـاً لشخصـية الحـدث  - ١

  ٠بنواحي القوة ونواحي الضعف فيها 

ربامج العالجيـة الحدث فيهـا وأن تتنـوع الـ إحالةأن تتنوع املؤسسات التي ميكن  - ٢

حتى ميكن تحويل الحدث إلـى املؤسسة املناسبة أو تهيئة الربنامج املناسب الـذي 

 .يتفق وحاجاته ومشكلته وسنه

عىل التسليم بأن  اإلصالحعن املعاملة داخل تلك املؤسسات فتقدم سياسة  أما

م يف املجر  إعادةيهدفان إلـى  واإلصالحالجرمية سلوك مضاد للمجتمع وان الوقاية 

؛ لذلك يجب أن تهيأ بهيئة املؤسسة للعالج والتأهيل وان إصالحهاملجتمع ثانية بعد 

تكون فيها خدمات رضورية تساعد عىل إعادة التكيف للمجتمع الخارجي، لذلك يجب 

ان تنظم بيئة املؤسسة تنظيامً يسمح للحدث بخربات تبني له ان فكرته عن العامل وعن 

املجتمع عىل استعداد لتقبله ومساعدته عىل ان يساعد  املجتمع مشبعة بالخطأ وان

  ٠نفسه 

يف تأهيـل أي حـدث منحـرف هـو تعـديل  األولومن هنا  يجب ان يكون الهـدف 

حاجاته الداخلية وتعليمه كيـف يضـبط الـتحكم يف اندفاعـه ويتطلـب ذلـك ان تكـون 

ـوعة كالط عـام والراحـة الربامج يف املؤسسات غنية بالخربات التي تشبع الحاجـات املرش

  ٠العالقات االجتامعية املتبادلة  إشباعإلـى  باإلضافة

املنحرفني فتعني املواقـف الجديـدة  لألحداثأما عن الخدمات املتخصصة املقدمة 

سواء كانت اللتحاقه مبدرسـة أو شـغل أو وظيفـة جديـدة أو التحـاق بجامعـة جديـدة 

إذا كانت هناك خطة تساعد عىل ووجود فرتة مؤقتة من القلق وعدم الطأمنينة لهم إال 

ومـن املسـائل املشـبعة وجـود مركـز لالسـتقبال أو  ٠مجابهة املطالب للموقف الجديد 

حتى يتم تعريفهم بهيئات املؤسسـة،  أسبوعنياً أو أسبوعالتشخيص للجدد يقضون فيه 

  ٠إذ تهدف برامج التعريف إلـى تعريف الحدث باملؤسسة 
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كام ويتضمن تعريف الحـدث باملؤسسـة مـده املؤسسة عىل الحدث  أعضاءتعرف 

اللوائح والتعلـيامت املتبعـة وأوجـه  وأقسامهاباملعلومات الرضورية عن مبنى املؤسسة 

  ٠النشاط املوجودة باملؤسسة وخدمات التوجيه والعالج والخدمات الصحية وما إليها 

  ما عن التقويم الفرديأ 

ؤسسـة تقـوم املؤسسـة ويف الوقت الذي يقـوم فيـه الحـدث بـالتعرف عـىل امل

 وأخصـايئبالتعرف عىل الحدث بدراسته إذ يقوم االخصايئ االجتامعي واالخصايئ النفيس 

يف املؤسسـة بجمـع املعلومـات  األخصائينيالطب العقيل والطبيب واملعلم وغريهم من 

التشخيصـية التـي يف  األدوات باسـتخداموالتي قد يكون لهـا قيمتهـا يف العـالج، وذلـك 

  .ل منهم وبجمع هذه املعلومات ويف ضوئها تتحدد طريقة العالج الذي تناسبهمتناول ك

  :وأما عن التعليم املدريس

املنحرفـون يف معظـم الـدول يف مسـتوى سـن التعلـيم االجبـاري  األحـداثفيقع 

مبيزان معظم املنحرفني من الفاشلني دراسياً، لذلك نجـد أن ملعظـم املؤسسـات صـفوف 

الء يف املؤسسة ضمن النشاط اليومي، وييل بعض املؤسسات إلـى دراسية يلتحق بها النز 

باملدارس املوجودة يف البيئـة حتـى ال ينقطـع سـري الدراسـة لهـم  األحداثإلحاق بعض 

إلــى  األحـداثخاصة إذا كـان املسـتوى التحصـييل للحـدث مقبـوالً ، فيـذهب هـؤالء 

ملـدارس غالبـاً مـا تكـون غـري املدارس ثم يعودون إلـى املؤسسة والربامج الدراسـية يف ا

مناسبة لغالبية املودعني يف املؤسسة، لهذا يجب ان يكـون يف املؤسسـة فصـول دراسـية 

حتى يتمكن كل حدث من التحصـيل  األحداثهؤالء  ومستوياتالتي تتناسب برامجها 

وفقاً لقدراته ورسعته وميولـه للمواد الدراسية املختلفة فتنتج هذه الصـفوف الدراسـية 

إقامته يف املؤسسة القراءة والكتابـة عـىل أن الهـدف  ثناءمتكنت من تعليم الحدث أ  إذا

، بـل يجـب ان تهيـيء الربنـامج األميـةمن هذه الصفوف يجـب أال يقترصـ عـىل محـو 

التدريب املهني والثقافة الصحية املواطنة وتعليم السلوك االجتامعي  الكتسابالدرايس 

  . العريب

  ني للمعاقني سمعياً التأهيل االجتامعي امله

ذلك الطفل الذي حرم من حاسـة السـمع منـذ والدتـه أو  بأنه األصميعرف الطفل 

اشد مـن كـف البرصـ ألن االصـم يتعـذر عليـه  إعاقةطفولته ويعترب الصمم مام يسبب 
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والصـمم الخلقـي  تاالشرتاك يف نشاط املجتمع، وقـد يكـون الصـمم خلقيـاً أو مكتسـبا

ه أو يف سن مبكرة مام يعطل منـو اللغـة لديـه ، امـا الصـمم يصاب به الطفل منذ والدت

  ٠والحوادث  واألمراضاملكتسب فينشأ عن بعض الحميات 

عندما يحاول الطفل االصم أن يتوافق مع العامل الذي يعيش به فـإن تكيفـه يظهـر 

يف صور مختلفة فقد يقبل أن يحيى كفرد ومعاق أو ينسحب وينعزل عن اآلخرين، ويف 

عـدة دراسـات  أجريتعند مخالطة اآلخرين، وقد  األمنالتني يشعر االصم بعد كلتا الح

الصـم إذا روعيـت إمكـانيتهم  باألطفـالالصم وضعاف السمع ومقـارنتهم  األطفالعىل 

مييلون بسـبب إعـاقتهم  األطفالاللغوية املحدودة وأظهرت هذه الدراسات مام يأيت ان 

مشكالت تختص بالسلوك كالعدوان والرسعة إلـى االنسحاب من املجتمع كام ان لديهم 

  ٠املبارش لحاجاتهم وان نضجهم غري كامل  اإلشباعكام مييلون إلـى 

بالنســبة لالختبــارات النفســية فإنــه ميكــن ان يســتخدم مــع ضــعاف الســمع مــن 

الراشدين االختبارات الكتابية التي تستخدم مع االسوياء وينبغـي التأكـد مـن املسـتوى 

 والتأكـدملن يعانون من قصور يف السمع أو االتصال  مالءمتهاات ومدى اللغوي لالختبار 

 بـاألجزاءمن فهمهم لتعليامت االختبار قبل تطبيقه ويف كثري من الحاالت ميكن االكتفاء 

العملية من االختبار كـام يف حالـة اختبـار وكسـلر للـذكاء وكـذا االختبـارات االسـقاطية 

  ٠العميل اإلنجازداد امليكانييك العتامدها عىل واختبارات املهارة اليدوية واالستع

مراعاة الدقة يف تفسري نتائج االختبارات التي تتضمن مفاهيم لغوية وواجبات ينبغي 

لفظية ويالحظ ان فقد السمع يف مرحلة الكرب قد ال يؤثر عىل نتائج االختبار الذي يتضمن 

وينبغي دراسة النتائج  ٠لة مفاهيم لفظية بعكس الحال إذا حدث الصمم يف مرحلة الطفو 

النهائية لالختبار بجانب مفردات االختبار كمؤرشات للقدرات والتحصيل وسامت شخصـية 

ويراعى دامئاً من يعانون من الصمم والضعف الشديد يف السمع اختبار فردي مـع مراعـاة 

 طفـالاأل ، فهنـاك طريقتـان لتعلـيم  واألصـمتوافر السامحة والتقبل بني القـائم باالختبـار 

واالميـاءات  اإلشـاراتوهي تعتمـد عـىل  اإلشارةبإسم طريقة  األوىلتعرف الطريقة : الصم

والطريقة الثانية هي الطريقة الشفهية التي تعتمد عـىل  األفكاروحركات الفم املعربة عن 

  مالحظة الطفل لحركات الفم والشفاه واللسان وتعتمد قراءة الكالم عىل الربط بني صوت
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عـىل  أيضـاكة التي تصدر عن الشفاه أو الحلق أو اللسـان كـام تعتمـد معني والحر 

اللميس وتنشأ معاهـد خاصـة  واإلدراكالبرصي  اإلدراكحاسة اللمس أي أنها تستند إىل 

لالطفال الصم وبها فصول جيدة االضـاءة ومكـربات الصـوت والوسـائل التعليميـة وقـد 

سـيد عبدالحميـد مرعـي،  ( ٠ياتضح ان انسـب نـوع لتعلـيم الصـم هـو التعلـيم املهنـ

١٩٩٢.(  

  التأهيل االجتامعي املهني للمعاقني برصياً 

نظــم العمــل مــن اجــل املكفــوفني  أســلوبعنــد النظــر يف  األساســية األمــورومــن 

ــوجيههم " فلســفة كــف البرصــ " مســألة  ــي تحــرك العمــل والعــاملني وت ــا إذا , الت ام

ــر  ــىل ال ــ ع ــف البرص ــائج ك ــىل نت ــب ع ــن التغل ــن املمك ــان م ــه ك ــن ان ــةغم م  إعاق

متعـــددة الجوانـــب بدرجـــة تجعـــل الحيـــاة العاديـــة والعمـــل العـــادي ميســـورين 

ــافلهم  ــق تك ـــى تحقي ــد إل ــا الجه ــه بن ــذ ان يتج ــي حينئ ــوفني، فينبغ ــة املكف لغالبي

ــا  ــرياً م ضــمن مجتمــع املبرصــين والعــزل خــرياً كأســلوب للعمــل مــع املكفــوفني فكث

ــد ــات للت ــايض يف جامع ــوفني يف امل ــع املكف ــواء يف تجم ــل س ــئريب أو العم أو  املالج

املؤسســات أو املــدارس وال تــزال فلســفة العــزل حتــى اليــوم فعالــة يف مجــال العمــل 

ــرامج  ــيط ب ــيمهم أو تخط ــة لتعل ــول خاص ــوفني أو فص ــة للمكف ــان خاص ــع العمي م

ــرث الطــرق مســايرة  ــال ان العــزل هــو اك ــن املبرصــين، ويق ــم ع ــة خاصــة له اجتامعي

ــادية يف ــة االقتص ــن الناحي ــادية م ــة اقتص ــذه الطريق ــوفني، فه ــكالت املكف ــاول مش  تن

معاهــدة ومراكــز لتقــديم  إقامــة األرخــصمــن الناحيــة املاليــة حيــث انــه مــن 

الخـــدمات بالقيـــاس إلــــى تقـــديم هـــذه الخـــدمات عـــىل املســـتوى املحـــيل هـــذا 

إلـــى ان العــزل يجعــل مــن االيرســ تقــديم خــدمات افضــل فتجميــع عــدد  باإلضــافة

ــوفني ــن املكف ــري م ــن كب ــدد م ــاع ع ــل إلقن ــة افض ــم فرص ــق له ــد يحق ــان واح  يف مك

مـــن اجـــل  األعـــاملاملتطـــوعني وآخـــرين مـــن املتربعـــني باملـــال وفئـــة مـــن رجـــال 

ــي تقــدم للمكفــوفني  ــه مــن ( الخــدمات الت ــام ب ومــا يســتطيع هــؤالء املعــاقون القي

   ٠نافعة عندما تتاح لهم الفرصة املناسبة  أعامل
يشـــعر بهـــام املكفوفـــون حـــني يتنافســـون مـــع الـــذي  واإلحبـــاطكـــام ان التـــوتر 

  غالباً  املبرصين كام يقال له ان يستمد قوة من املوقف الجامعي، وكذلك نسمع
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ــه  األعمــىان   ــذي يســتطيع حقــاً ان يفهــم زميل ـون  "  األعمــىوحــده هــو ال فاملبرصـ
ــان ان يحصــلوا مــن زمالئهــم العميــان ومــن  ال يســتطيعون ابــداً كــام يســتطيع العمي

ــة املت فهمــة مــن املبرصــين العــاملني عــىل يشء مــن الســعادة وأن يحققــوا شــيئاً القل
ـــى العــزل  ــدة الدافعــة إل ــرب القــوة الوحي ــيس مــن الرضــورة ان تعت ــدريب ول مــن الت
آتيــة مــن العــاملني املبرصــين يف مؤسســات ومراكــز التأهيــل للمكفــوفني أو مــن 

افــع داخليــة فالحقيقــة هــي ان عــزل املكفــوفني يســتند إلـــى دو ) جمهــور املبرصــين
ــن  ــوفني م ــن املكف ــاك م ــة فهن ــل خارجي ـــى عوام ــام يســتند إل ــاألمن ال يشــعرونك  ب

ـــان  ـــم العمي ـــط زمالئه ـــة إال وس ـــأنهم ال  ٠والراح ـــعرون ب ـــون يش ـــاك مكفوف وهن
ــان  ــرتويح مــع العمي ــل االقامــة وال ــافس يف مجــال العمــل فحســب ب يســتطيعون التن

ــرث ــك اك ــو دون ش ــات ه ــاملني والنفق ــث  الع ــن حي ــزل م ــاداً يف  والع ــرق اقتص الط
ــا  ــي ان ننظــر إليه ــاً ينبغ ــة اقتصــادية حق ــون الطريق ــوفني ولكــن يك تك ــل املكف تأهي
مـــن خـــالل نتائجهـــا كـــام ان هنـــاك مشـــكالت نتعـــرف إليهـــا للمكفوفـــون عنـــد 

ــأن  ٠تجمــيعهم يف مكــان واحــد  إذ ان هــذا العــزل يجعــل املبرصــين غــري مقتنعــني ب
ــوفني  ــوياءاملكف ــوترات و  أس ــبة للت ــوفني يف وبالنس ــا املكف ــعر به ــي يش ــات الت االحباط

ــن ان  ــن املمك ــام م ــد ك ــوترات اش ـــى ت ــؤدي إل ــن ان ي ــين ميك ــع املبرص ــهم م تنافس
ــدافع  ــان ال ــواء أك ــه س ــد من ــق الح ــالعزل إذاً يتف ــية ف ــدهور الشخص ـــى ت ــؤدي إل ي
ــو  ــزل ه ــإن الع ــم ف ــاملني معه ــين الع ــن املبرص ــوفني ام م ــن املكف ــادراً م ـــه ص إلي

ــا وهــو هــروب استســالم وهــروب فهــو  ــه قبوله استســالم ملشــكالت العمــى اكــرث من
مــن املجتمــع املبرصــ كــام انــه هــروب مــن مواجهــة حقــائق العــامل الــذي نعــيش فيــه 

  ٠ومن تقبله 
وعـــىل ايـــة حـــال فإنـــه ان كـــان عـــزل املكفـــوفني فـــيام مىضـــ ألغـــراض " 

ــه  ــوس من ــف ميئ ــة موق ــدة ملواجه ــثىل الوحي ــة امل ــه الطريق ــدا وكأن ــد ب ــددة فق متع
ــن  ــد الم ــة، فق ــة العملي ــبحتناحي ــة يف  أص ــدم يف املعرف ــل التق ــة اآلن بفض ــذه الطريق ه

ــنني  ـات الس ــريةعرشـ ــيلء  األخ ــف م ــة موق ــة يف مواجه ــة إلزامي ــلطريق ــا  باألم ــد بلغن وق
  مرحلة من التقدم يف العمل مع العميان منذ اآلن فصاعدا هو إعادة العميان إلـى
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ملجتمع بحيث يستطيع ان مكانهم الحق يف مجتمع املبرصين وتعليم هذا ا 
  ٠" يتقبل العميان املتكيفني دون ان تغمره مخاوف منهم ومشاعره إزاءهم 

يف تأهيل الكفيف وإعداده للعمل املناسب هي التوجيه  األساسيةان الخطوة 

 وإمكانيتهاملهني ويقصد به معاونة الكفيف عىل تفهم نفسه والتعرف عىل طاقاته 

لناحية التي تعود عليه وعىل مجتمعه بالنفع ومن حتى يستطيع ان يستغلها يف ا

املهني ويعتمد  واإلشباعمعاونة الكفيف عىل تحقيق التوافق  أيضاالتوجيه  أهداف

يراعيها املوجه املهني عند مواجهة مشكالت املعاقني  ومبادئ أسسالتوجيه املهني عىل 

  )األسس املبدئية واألسس العامة(ومن هذه األسس 

عىل مبدأ هام هو افرتاض وجود مكان يف املجتمع لكل فرد أياً كانت يقوم التوجيه 

 أخصايئوأن كلمة العجز يجب الحد من اشعار املعاقني  بها كام ان  إعاقتهدرجة 

 وإمكانياتهالتوجيه املهني يركز عىل الجوانب السوية من شخصية الكفيف وقدراته 

حيس وحدها وان لتوقعات وظروفه دون الرتكيز عىل الجوانب النقص البدين وال

ومستوى  وأهدافه وإمكانيتهيف الكشف عن جوانب شخصيته  أهميتهاالشخص 

السابق ذكرها يف عملية التوجيه املهني تقع عىل عاتق املوجه  املبادئطموحه وتحقيق 

  .مسؤوليات كثرية وهامة منها عىل سبيل املثال

العمل املكفولة لهم يف حتى ميكن ان يستفيد املعاقون من فرص  األعاملتحليل 

ومقتضياتها وتحليل الفرد بقصد الكشف عن  األعاملالبيئة املحلية يف ضوء طالب 

قدراته واستعداداته وميولـه واتجاهه وميزاته وسامت شخصيته والتوفيق بني حاجة 

الذاتية  وإمكانياته األعاملاملعوق برصياً والفرص املهنية املكفولة لـه يف ضوء مطالب 

ل عىل معاونة املعاق برصياً عىل التوافق االجتامعي والنفيس واملهني مع االهتامم والعم

النفيس  واإلرشادبحل مشكالته الفردية يف النواحي االجتامعية واملهنية والنفسية 

  ٠بالنسبة للحاالت التي تستلزم ذلك 
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  .عامن: والتوزيع

  .دار املعارف، مرص العربية. الشخصية). ١٩٧٨(أبو عينة، محمد حسن 

 . القياس النفيس، دار الفرقان ، عامن ). ١٩٩٢(أحمد يوين 

، الخدمة النفسية يف التجارة وإدارة األعامل، دار النهضة )١٩٦٣(أحمد زيك صالح 

 . العربية القاهرة

االنجلو املرصية، ) الدراسات الواقعية(الطب النفيس املعارص  ،)١٩٩٦(_________ 

  .القاهرة

 .، الطب النفيس املعارص، مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة)١٩٩٨(أحمد عكاشة 

، الرعاية الرتبوية للمعوقني عقلياً، دار املريخ للنرش، الرياض )١٩٨٤(أحمد لطفي بركات 

 . اململكة العربية السعودية

، األبعاد األساسية للشخصية، الدار الجامعية للطباعة )١٩٨٣(مد عبد الخالقأحمد مح

 . والنرش، بريوت

 .بغداد. مطبعة املعارف، القياس النفيس والرتبوي، )٢٠٠١(أحمد، محمد عبدالسالم 

، أزمة التحليل النفيس، املؤسسة الجامعية )١٩٨٨(أريك فروم، ترجمة طالل عرتيس

 . يع، بريوتللدراسات والنرش والتوز

  .١، القياس النفيس، مطبعة الجالء، دمشق، ط)١٩٨٣ (أسعد ميخائيل

 .، االضطراب النفيس، مركز اإلسكندرية للكتاب، مرص)١٩٩٠(ألفت حقي 



  

٤٢٠ 
  

، علم نفس )١٩٩٣(اإلمام، مصطفى، حسني نوري اليارسي، ماجد حمزة الدفاعي

 . دالخواص، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة بغدا

، االغرتاب وضعف األنا ووجهة الضبط لدى مدمني الهريوين )١٩٩٤(أمان أحمد محمود

ومتعاطي العقاقري املخدرة من مراجعي العيادات النفسية، املجلة املرصية 

 . الجمعية املرصية للدراسات النفسية، القاهرة) ١٠(للدراسات النفسية العدد 

  لوبها التفاعيل، مجلة الثقافة النفسية العدد ، شخصية املراهقة وأس)١٩٩٤(أنور الجرابة

 . دار النهضة العربية بريوت) ١٨(

مركــز اإلســكندرية للكتــاب، . التوجيــه واإلرشــاد النفيســ). ١٩٩٩(احمــد، ســهري كامــل 

  . جمهورية مرص العربية : االسكندرية

فيسـ ، نظرية التحليل الن)١٩٦٩(صالح مخيمر، عبده ميخائيل رزق : اوتوفينجل، ترجمة

 .يف الوصاية، ، االنجلو املرصية، القاهرة

، العالج الجشطلتي ومدى فاعليته يف عالج مرىض )١٩٨٧(بندق عبد الخالق أحمد

 . رسالة دكتوراه غري منشورة كلية الرتبية ببنها، جامعة الزقازيق. الفوبيا

مرصـ ، جمهوريـة ، النهضـة، القباس النفيس والتقـويم الرتبـوي١٩٩٦بوين، أحمد محمد، 

 .العربية

، دور وسائل اإلعالم يف تغيري االتجاهات النفسية )١٩٨٧(تحسني عيل حسن 

واالجتامعية نحو املرأة العراقية دراسة تجريبية لدى رشائح مختلفة من 

الشباب العراقي رسالة دكتوراه غري منشورة كلية البنات للعلوم واآلداب 

 . والرتبية جامعة عني شمس

مطابع الهيئة املرصية العامة للكتاب،  ،، الطب النفيس املبسط)١٩٨٦(عبد الرؤوف،ثابت

  . ، جمهورية مرص العربية٢ط

 .، الشخصية يف ضوء التحليل النفيس، دار املسرية، بريوت)١٩٨٦(جابر  دجابر عبد الحمي

، التشخيص املقارن دراسة حالة االكتئاب النفيس، مجلة علم )١٩٩٤(جرب محمد جرب

 . الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة )١٩(النفس العدد 



  

٤٢١ 
  

 . ، األطفال املعوقني، دار ثقافة األطفال، العراق بغداد)١٩٩٠(جعفر نوري 

   .مكتبة النهضة املرصية، القاهرة ،، التخلف العقيل)١٩٩٨(حسن طه  ،جميل

، الصحة )١٩٨٦(حامد زهران، محمد حلمي امللجي، محمد عبد الظاهر الطيب 

 . ارة الرتبية والتعليم، جمهورية مرص العربية وز . النفسية

، الصحة النفسية والعالج النفيس، مطبعة عامل الكتب، )١٩٧٨(حامد عبد السالم زهران 

 . القاهرة

  ، دراسات يف سيكولوجية النمو، عامل الكتب، )١٩٧٣(حامد عبد العزيز الفيض 

 . ٢القاهرة، ط

 .إلرشاد النفيس، عامل الكتب ، القاهرة، التوجيه وا)١٩٨٨(حامد عبدالسالم زهران 

أسسه النظرية  - تعديل السلوك- ، العالج السلويك الحديث)١٩٨١(حسام الدين عزب 

 . وتطبيقاته العالجية والرتبوية، مكتبة األنجلو املرصية القاهرة

  .،  ميادين الطب النفيس، دار رضا للطباعة والنرش)١٩٩١(حسان عدنان املالح 

 . الصحة النفسية، دار الكندي للنرش، اربد، األردن ) ١٩٩٤(حسن منيس 

 .، سيكولوجية الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة)١٩٧٥(حسني محمد غنيم 

الدافعية وأثرها يف التعلم رسالة املعلم، املجلد األربعون، ). ٢٠٠٠(حمد سالمة املحاسنه 

 . وزارة الرتبية والتعليم

الصحة النفسية للطفل دار الفكر للطباعة والنرش، ). ١٩٩٥(حنان عبد الجهد العناب 

 . ٢عامن، ط

الصـحة النفسـية، دار املعرفـة ). ٢٠٠٠(حنفي، مصـطفى ومكـاري، الـدمنهوري، نـاجي 

  .الجامعية، اإلسكندرية، مرص

خلف، ناديا خلف، دراسة املقارنـة يف إدراك الطفـل املفـرط النشـاط والعـادي يف مـدى 

 .م١٩٩٦ة ماجستري غري منشورة، الجامعة املستنرصية، تقبلها لدى األم، رسال

، االضطرابات النفسية لبعض تالميذ املرحلة االبتدائية يف قطر، )١٩٩٤(خليل فاضل 

 . دار النهضة العربية بريوت) ١٧(مجلة الثقافة النفسية العدد 

  .، القلق واألمراض النفسية، النهضة املرصية، القاهرة)١٩٨٤(محمد أحمد غايل 



  

٤٢٢ 
  

  .، تفكري املرض النفسيني، عامل الكتب، القاهرة)١٩٧٤(محمد سامي هنا 

علــم الــنفس،  إىل، مــدخل )١٩٨٣(ترجمــة ســيد الطــواب وآخــرين، دافيــدوف، لينــدال

 .٤منشورات مكتبة التحرير، ط

 . ، الطفل منوه وشخصيته ، مطبعة العاين، بغداد، الجزء األول)١٩٨٨(دحال الكيال 

نظريـات الشخصـية،  ).١٩٨٣(لرحمن القييس، أحمـد الكربـويل، دوان شلن، ترجمة عبدا

 . مطبعة جامعة بغداد

، بني التخلق العقيل والتخلف الدرايس عند األطفال، )١٩٨٦(راشد عدنان غائب 

 . املوسوعة الصغرية، دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة واإلعالم

  .معة دمشق، سوريا، الصحة النفسية، جا)١٩٨٧(ربيع، محمد شحاتة 

  .قياس الشخصية دار املعرفة الجامعية، مرص العربية، القاهرة). ١٩٩٨(___________ 

  .٦ط، الصحة النفسية، جامعة دمشق، سوريا). ١٩٨٧(الرفاعي، نعيم 

 ،العيادة النفسية والعالج النفيسـ، منشـورات جامعـة دمشـق. )٢٠٠١(___________ 

  .دمشق

 .لنفس الفردي، دار القاهرة، القاهرة، علم ا)١٩٦١(رمزي إسحاق 

  .، سيكلوجية األطفال غري العاديني، الجامعة األردنية، األردن)١٩٨٩(الروسان، فاروق 

، الشخصية دار الرشوق، )١٩٨١(الزاروس، ترجمة سيد محمد غنيم . ريتشارد س

 . بريوت

ية، دار ، علــم األمــراض النفســ)١٩٧٩(، زترجمــة أحمــد عبــد العزيــ ،ســوين. ريتشــارد م

 .النهضة، مرص

 . ١، التخلف العقيل، املطبعة األردنية، ط)١٩٨١(الريحاين سليامن 

باترسون، ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، نظريات اإلرشاد والعالج النفيس، دار . هـ. س

 . ١٩٨١القلم الكويت، 

 . علم النفس العالجي عامل الكتب، القاهرة). ٢٠٠٠(رسي إجالل محمد 



  

٤٢٣ 
  

يف الصحة العقلية، األمراض النفسية والعقلية، دار النهضة العربيـة، ) ١٩٧٠(سعد جالل 

 .القاهرة

، نظريـات اإلرشـاد وعلـم الـنفس، دار الثقافـة، )١٩٩٩(، جودت عبدالهادي العزةسعيد 

 .عامن

، منو شخصية الفرد والخربة )١٩٨٨(سونيا هانت جينفر هيلنت، ترجمة قيس النوري 

 . الثقافية العامة، بغداد االجتامعية، دار الشؤون

، علم نفس االجتامعي الرتبوي، مكتبة االنجلو املرصية، )١٩٧٥(سيد أحمد عثامن 

 . القاهرة

 . ، سيكولوجية الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة)١٩٧٥(سيد محمد غنيم 

، االختبارات اإلسقاطية، دار النهضة )١٩٦٤(سيد محمد غنيم، هدى عبد الحميد براده

 . العربية، القاهرة

، )١٩٨٨(جورارد، تيد لندزمن، ترجمة حمد ديل الكوبويل، موفق الحمداين . سيدين م

 . الشخصية السليمة، مطبعة التعليم العايل، بغداد

االضطرابات النفسية والعضلية والسـلوكية، مكتبـة الجيـل ). ١٩٩٨. (صالح، قاسم حسني

  .الجديد، صنعاء، اليمن

تناول جديد يف تصنيف االعصبة والعالجات النفسية، االنجلو  ،)١٩٧٧(صالح مخيمر

 . املرصية، القاهرة

 . ، املدخل إىل الصحة النفسية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة)١٩٧٩(صالح مخيمر

، الصحة النفسية والعمل املدريس، مكتبة النهضة املرصية، )١٩٧٤(صموئيل مغاربوس

 . القاهرة

 .صام مطبعة الجانجي، جمهورية مرص العربية، القاهرةالف) ١٩٩٢(عاطف أحمد 

املركز العريب للخدمات . القلق والتحصيل الدرايس). ١٩٩٥(بو صاميه . عايده عبد هللا

 . الطالبية، عامن

دار املعرفـة الجامعيـة، . األبعاد األساسـية للشخصـية). ١٩٩٦(، احمد محمد قعبد الخال

  .اإلسكندرية مرص



  

٤٢٤ 
  

 .، العالج النفيس، دار الفكر الجامعي، القاهرة)١٩٧٩(ي العيسو  عبد الرحمن

دار قبــاء للطباعــة والنرشــ . نظريــات الشخصــية). ١٩٩٨(، محمــد الســيد نعبـد الــرحم

  .والتوزيع، القاهرة

، سيكولوجية األطفال غري العاديني )١٩٨٢(عبد الرحيم فتحي السيد، حليم السيد بشاي

 . الكويت - ، دار القلم٢ول طواسرتاتيجية الرتبية الخاصة، الجزء األ 

، تشخيص القلق باستخدام اختبار رورشاخ، دار )١٩٨٥(عبد الرقيب أحمد البحرتي

 . املعارف، القاهرة

لوجية الطفـل غـري العـادي و ، سيك)١٩٩٦(السالم عبد الغفار، يوسف محمود الشيخ عبد

 .والرتبية الخاصة، دار النهضة

جيه واإلرشاد الطاليب، مكتبة الطالب الجامعي، يف التو ) ١٩٨٧(عبد السالم فاروق سيد 

 . ١مكة املكرمة، ط

مبادئ الصحة النفسية، دار املعرفة لجامعة ). ١٩٩٤(عبد الظاهر محمد الطيب 

 . اإلسكندرية

 . ٧أسس الصحة النفسية، مكتبة النهضة، القاهرة، ط) ١٩٨٢(عبد العزيز القومي 

، سيكولوجية الطفل غري العادي )١٩٩٢(يخعبد الغفار، عبد السالم، ويوسف محمود الش

 . ت. ب. والرتبية الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربية

االكليـنيك، دار النهضـة،  -، الطب النفيس وعلم النفس املـريض)١٩٩٤(دواية  حعبد الفتا 

 .بريوت

، ديناميات االتجاه نحو السلوك السيكومايت، مجلة الثقافة )١٩٩٢(عبد الفتاح دوايدار

 . دار النهضة العربية، بريوت) ١٠(لنفسية العدد ا

. الخدمــة االجتامعيــة يف مجــال الطــب النفيســ). ١٩٨٥(عبــد هللا ، امــام احمــد محمــد

  .الرياض، عامل الكتب للنرش والتوزيع

، ســيكلوجية األطفــال غــري )١٩٨٠(عبــدالرحيم، فتحــي الســيد ويشــاي، حلــيم الســعيد 

 .١العاديني، دار القلم، ط



  

٤٢٥ 
  

، دراسة مقارنة يف التحصيل والتوافق املـدريس بـني األطفـال )١٩٩٦(رجاء ياسني  عبدهللا،

 .مفرطي الفعالية وأقرانهم األسوياء، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد

، الصحة النفسية والتوافق النفيس، دار املعرفة الجامعيـة، )١٩٩٣(عبد اللطيف، مدحت 

  .اإلسكندرية

املـدخل إىل علـم الـنفس، دار الفكـر ). ١٩٩٧(، محـي الـدين وتوق نعدس، عبد الرحم

  .للطباعة والنرش والتوزيع، عامن، األردن

عـامن، الـدار العلميـة . وفنياتـه أسـاليبهالنفيسـ  اإلرشـاد. )٢٠٠١(العزة ، سعيد حسني

  .الدولية ودار الثقافة للنرش والتوزيع

لبة كليات املعلمني يف مهنة ، الصفات الشخصية الالزمة لنجاح ط)١٩٦٥(عزيز حنا داود

 . كلية الرتبية، جامعة عني شمس, التدريس، رسالة دكتوراه غري منشورة

 . ، الشخصية والصحة النفسية، االنجلو املرصية، القاهرة)١٩٦٢(وآخرون ________ 

 . ، االنجلو املرصية، القاهرة)١ج(، دراسات وقراءات نفسية وتربوية )١٩٨٤(________ 

 . ، األنجلو املرصية، القاهرة)٢ج(، دراسات وقراءات نفسية وتربوية )١٩٨٤(________ 

 . ، دارسات يف علم النفس، النهضة العربية، القاهرة)١٩٧٢(زكريا اثنا سيوس________ 

، معامل سيكلوجية الطفولـة والفتـوة واملراهقـة، بغـداد، )١٩٨٨(العظاموي، إبراهيم كامل

 .١ط

املكتـب الجـامعي الحـديث، اإلسـكندرية، . ن واملجتمـعاإلنسـا). ١٩٩٧(عفيف، محمـد 

  .مرص

، الطـب النفيسـ االجتامعـي، دار املعرفـة الجامعيـة،  )١٩٨٩(عيل عبـد الـرزاق الجميـل 

 .االسكندرية

 .، الطب النفيس، دار النهضة العربية، مرص)١٩٨٠(عامد الدين سلطان 

  .دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية ،العالج النفيس. )١٩٩٤(العيسوي، عبد الرحمن 

بـريوت، دار . تاريخ الطب النفيسـ عنـد املسـلمني. )١٩٩٣(العيسوي، عبد الفتاح محمد

  .النهضة العربية للطباعة والنرش



  

٤٢٦ 
  

  .، علم الصحة النفسية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة)١٩٩٩(غريب، عبد الفتاح 

 .ج النفيس، دار القلم، الكويتنظريات اإلرشاد والعال ). ١٩٨١(الفقي عبد العزيز حامد 

 . الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية دار الفرقان للنرش). ١٩٩٦(فوزي جبل 

  .، الشخصية يف ضوء التحليل النفيس، دار الحسني، بريوت)١٩٨٢(فيصل عباس 
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، القيـاس والتقـويم يف علـم الجديـدة، دار اليـازودي العلميـة، )١٩٩٧ (كراجة عبدالقادر

 .١عامن، ط

تجاهاتهـا يف خدمـة الفـرد، دار املعرفـة ، نظرية التحليل النفيسـ وا)١٩٩٥(كامل وهبي 

 .اإلسكندرية

العالج النفيس قدمياً وحديثاً، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ). ١٩٩٤(كامل، عيل 

 . بريوت

 .، مرص، القاهرة، االختبارات واملقاييس)١٩٩٦( عبد الرحمنتايلور، ترجمة سعيد . ليونا

، )١٩٩٢(سـيمون فريـز  دة حامد، حسن عيل،الدمايض، ماج رعبد الغفا: كولز ترجمة. م

 .املدخل إلـى علم النفس املرض االكلينيك، كندا

 . االسكندرية - املكتب الجامعي . التكيف والصحة النفسية). ١٩٩٣(محمد الهابط 

 . األمراض النفسية والعصابية، لبنان) ١٩٩٧(محمد رفعت 

الهيئة املعرفية، جمهورية مرص ، البناء االجتامعي والشخصية، )١٩٨٠(محمد سعيد فرج 

 .القاهرة -العربية

 . مدخل لعلم النفس الفارق، دار النهضة العربية، القاهرة). ١٩٩٢(محمد عبد القادر 

 . القرآن وعلم النفس، دار الرشوق، بريوت) ١٩٨٥(محمد عثامن نجاين 

  .الطب النفيس املعارص، دار العلم للماليني) ١٩٨٩(محمد عكاشة

 . ٢أصول الطب النفيس بغداد، ط) ١٩٩٧(الدباغ محمد فخري 

 .، نظريات الشخصية، دار غريب، القاهرة)١٩٩٤(محمد محروس الشناوي 
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 .القاهرة -، الطب النفيس، مديرية الكتب الجامعية )١٩٨٠(محمد معال شيخو 

األمــراض النفســية والعصــابية ووســائل معالجتهــا، دار ) ١٩٨٣(محمــود هاشــم الــودين 

 .ريةالحوار، سو 

 . علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بريوت). ١٩٨٣(مصطفى خليل الرشقاوي 

 .، علم النفس االكلينيك، دار مرص للطباعة، مرص)١٩٧٨(مصطفى فهمي 

  .، فصام الشخصية، دار مكتبة الهالل، بريوت)١٩٨٣(مصطفى، غالب

لنرشـ والتوزيـع والطباعـة، اإلرشاد والعالج النفيس، دار املسـرية ل). ٢٠٠١(مي املحم، س

  .عامن، األردن

 .١، القياس السيكلوجي يف الصناعة، دار املعارف، ط)١٩٦٩(املليجي، حلمي 

، الصحة النفسية واألمـراض النفسـية والعقليـة وقايـة وعـالج، دار )١٩٩٧(مياسا محمد 

  .الجيل، بريوت

  .مرص: االنتامء وتكامل الشخصية، مكتبة غريب). ١٩٩٢(ميخائيل، يوسف 

 .، نظريات الشخصية والعالج النفيس، دار الفكر، عامن)١٩٩٨(نادر فهمي الزيود 

 . برامج يف تعديل السلوك، عامن) ١٩٨٨(نزيه حمدي 

 . علم النفس الرتبوي، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن). ١٩٨٥(نشوايت عبد املجيد 

 .، دمشق، العيادة النفسية والعالج النفيس)١٩٨٦(نعيم الرفاعي 

الحضارة والشخصية، مقدمة الطبع محفوظة لدى وزارة التعلـيم ). ١٩٨١( القييسنوري، 

  .العراق ،العايل والبحث العلمي يف العراق

 .، نظريات الشخصية، الهيئة املرصية)١٩٧٥(فرج أحمد وآخرون : ترجمة، هوك، ليدزي

  .٢االردنية، عامن، طمقدمة يف علم النفس، املؤسسة الصحفية ). ١٩٨٩(الوقفي، رايض 

ــع، عــامن، ). ١٩٩٨(________  ــنفس ، دار الرشــوق للنرشــ والتوزي ــم ال مقدمــة يف عل

  .٣األردن، ط

 . الفصام، دار املجدالوي للنرش والتوزيع) ٢٠٠٠(وليد رسحان 
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  الفهرس

  
  الصفحة  املوضوع 

 
  الفصل األول

  

  ٩  علم النفس والصحة النفسية -

  ٩ تاريخ علم النفس الفلسفي -

  ١٠ عالقة الفلسفة بعلم النفس والصحة النفسية  -

  ١٢ اسهامات اعالم الفالسفة يف علم النفس والصحة النفسية  -

  ١٣ علم النفس عند املسلمني  -

  ١٧ تارخ علم النفس والصحة النفسية  -

  ٢١ يف بعض بلدان العامل  تاريخ علم النفس وتطوره -

  ٢٤ تطور منهاج التفكري يف علم النفس والصحة النفسية -

  ٢٤ تطور فروع علم النفس  -

  ٢٥ تعريفات يف الصحة النفسية  -

  ٣٠ عالقة االرشاد النفيس بالصحة النفسية  -

  ٣٢ الصحة النفسية عند البدائيني  -

  ٣٢ الصحة النفسية عند اليونان والرومان  -

  ٣٣ سية يف الرتاث العريب االسالمي الصحة النف -

  ٣٨ معايري الصحة النفسية  -

  ٤٤ املؤرشات العامة للصحة النفسية  -

  ٥٣ التكيف النفيس -

  ٥٦ العوامل االساسية التي تساعد عىل التكيف النفيس  -

  ٥٩ العوامل التي تساعد عىل سوء التكيف النفيس -

   واالمراض الهستريية التشخيص الفارقي بني  االمراض الحقيقية العضوية  -
٦٨  

  ٧٢ الوسواس القهري، اسبابه وتشخيصه -

  ٧٧  الفصام  -

   الفصل الثاين
  ٨٧الشخصية ونظرياتها* 

  ٨٧ تعريف الشخصية
  ٨٨تصنيف تعريفات الشخصية

  ٩١بناء الشخصية
  ٩٢محددات بناء الشخصية

  ٩٥دينامية الشخصية

 
٩٧  



  

٤٣٤ 
  

  الصفحة  املوضوع 

أمناط الشخصية
  ١٠٠يةالشخصية السوية والالسو

  ١٠٣نظريات الشخصية
  ١٠٣الشخصية نظام من السامت* 

  ١٠٣ تعريف السامت
  ١٠٤ نظرية البورت

  ١٠٥ نظرية كاتل
  ١٠٥نظرية ايزنك

  ١٠٦للشخصية"الخمسة الكبار"منوذج 
  ١٠٦تقييم نظريات السامت

  ١٠٦الشخصية نظام للطاقة النفسية* 
  ١٠٧نظرية التحليل النفيس

  ١١٠تحليل النفيس الحديثمدرسة ال
  ١١١ نظرية أريكسون

  ١١٢ دلرانظرية 
  ١١٤ يونغ

  ١١٦نظرية كارن هورين
  ١٢١نظرية سويلفان

  ١٢٥)موريه(نظرية الحاجات اإلنسانية
  ١٢٦الشخصية نظام معريف سلويك* 

  ١٢٧نظرية التعلم
  ١٢٧نظرية التوقع

  ١٢٨ نظرية املتغريات الشخصية
  ١٢٨ظام لتحقيق الذاتالشخصية ن* 

  ١٢٩نظرية الذات وروجرز
  ١٢٩نظرية ماسلو وتحقيق الذات

  ١٣١الشخصية نظام من األمناط والسامت* 
  ١٣٢نظرية السوائل
  ١٣٣نظرية سرتانجر

  ١٣٣نظرية بوردل
  ١٣٣  روز الشخصية* 
  ١٣٥ اختيارات الشخصية وأساليب قياسها* 

  ١٣٥قياس الشخصية
  ١٣٥وك وتقديراتهعينات السل

  ١٣٥سالمل التقدير
  ١٣٦االختبارات املوقفية

  ١٣٦ املقابالت
  ١٣٧ االختبارات



  

٤٣٥ 
  

 
  ١٤٢االضطرابات السايكوسوماتية

  ١٤٥بعض األمراض السيكوسوماتية
 

  الفصل الثالث
  

  ١٥٣  مجاالت اإلرشاد النفيس -

  ١٦٥ مشكالت العالقة مع جامعة الرفاق والعزلة االجتامعية -

   .شكالت التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدرايس والعادات الدراسية الخاطئةامل -
١٧٣  

  ١٧٨ .الدوافع يف مدارس علم النفس -

  ١٩٦ .العمل واملهنة -

  ١٩٧ .الحاجات وأثرها عىل الصحة النفسية -

  ١٩٨ نسبية الصحة النفسية -

  ٢٠١ .أهمية الصحة النفسية لألفراد واملجتمع -

  ٢٠٦ قلق االمتحان -

  ٢١٣ تبارات التحصيلاخ -

  ٢١٤ استخدام االختبارات التحصيلية -

  ٢١٦ صدق االختبارات التحصيلية -

  ٢١٧معايري االختبارات التحصيلية -

  ٢١٨ وظائف االختبارات التحصيلية -

  ٢١٩ أنواع االختبارات التحصيلية -

  ٢٢٠ دور االختبارات يف تعميم التحصيل -

  ٢٢٢ وظائف وأغراض االختبارات النفسية -

  ٢٢٣ نواع االختبارات النفسيةأ  -

  ٢٢٥ اختبارات ومقاييس الشخصية -

  ٢٢٥ طريقة اسرتجاع العالمات املعيارية -

 
  الفصل الرابع

  

  ٢٣٣ مرحلة املراهقة مشكالتها -
  ٢٣٦ اإلطار النظري يف تفسري مشكالت املراهقة -

  ٢٣٦ االتجاه البايولوجي يف تفسري مشكالت املراهقة -١
  ٢٣٨  جتامعي يف تفسري مشكالت املراهقةاالتجاه اال  -٢
  ٢٣٩  يف تفسري مشكالت املراهقة) النفيس(االتجاه السيكولوجي  -٣

  ٢٤٢ شخصية املراهق وتفاعل النمو يف جوانبها -
  ٢٤٢ العالقة بني الجانب االنفعايل والجانب العقيل -
  ٢٤٢ العالقة بني الجانب الجسمي واالنفعايل -
  ٢٤٥ نب االنفعايل والنمو االجتامعيالعالقة بني الجا -



  

٤٣٦ 
  

 
  ٢٤٦ النمو االنفعايل للمراهق

  ٢٤٨ انفعاالت املراهقنيو  طفعوا -
  ٢٥٠ خصائص الشخص الناضج انفعالياً  -

  ٢٥٠ النمو االجتامعي للمراهق
  ٢٥١  خصائص السلوك االجتامعي -
  ٢٥٣  دور العائلة يف النمو االجتامعي -
  ٢٥٤ تربية املراهقخصائص العائلة الجيدة يف -
  ٢٥٥ عالقة العائلة باملدرسة وأثرها يف شخصية املراهق -
  ٢٥٦ دور املدرسة يف النمو االجتامعي -
  ٢٥٨ دور جامعة األقران والرفاق يف النمو االجتامعي -
  ٢٥٩ التفاعل االجتامعي واملشكالت الرتبوية -

  ٢٦٠ درسنياملشكالت الرتبوية املتعلقة مبسؤوليات اإلدارة وامل
  ٢٦٠ الغياب عن املدرسة والهروب منها -
  ٢٦٣  التأخر الدرايس والرسوب -
  ٢٦٦ السلوك العدواين -
  ٢٦٩ االنحراف الجنيس -

  ٢٨٤ اإلبداع -

  ٢٨٥ العملية اإلبداعية -

  ٢٨٦ مم تتكون العملية اإلبداعية؟ -

  ٢٨٧ .الدافعية واإلبداع -

  
  الفصل الخامس

  

  ٢٩٣ وعه وطرق عالجهالطب النفيس نشأته وفر  -

  ٢٩٣  تعريف الطب النفيس  -

  ٢٩٤  نشأة الطب النفيس  -

  ٣٠١ الطرق الحديثة يف العالج النفيس  -

  ٣٢٥ اضطرابات القلق  -

  ٣٢٩ النظريات التي تفرس القلق  -

  ٣٣١ أسباب القلق  -

  ٣٣٢ أعراض القلق -

  ٣٣٢ عالج القلق -

  ٣٣٤ االضطرابات الرهابية -

  ٣٣٨ اضطرابات الهلع -

  ٣٤١ ضطرابات املزاجية اال  -

  ٣٤٣  الهوس  -

  ٣٤٨  عصاب الوسواس والقهر  -



  

٤٣٧ 
  

 
  ٣٥٩  االكتئاب  -

  ٣٧٧  ذهان الهوس االكتئايب  -

 
  الفصل السادس

  

  ٣٨٣  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل املعوقني -

  ٣٨٦ املتخلفني عقلياً  -

  ٣٨٩ رعاية املتخلفني عقلياً  -

  ٣٩٢ مبادئ رعاية ضعاف العقول -

  ٣٩٩ رسةالصحة النفسية لأل  -

  ٤٠٥ الطب النفيس االجتامعي -

  ٤٠٧ توجيه األحداث املنحرفني -

  ٤٠٩ رعاية األحداث املنحرفني -

  ٤١٢ التأهل االجتامعي املهني للمعوقني سمعياً  -

  ٤١٤ التأهيل االجتامعي املهني للمعوقني برصياً  -

  ٤١٧  املراجع 
 
 




